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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonament de la fiscalització 

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, el 20 de 
desembre de 2007, aprovar el Programa Anual d'Actuació d'aquesta institució per a 
2008, en el qual es considerava la realització d'un control específic sobre sis dels majors 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana, consistent a revisar el procés d'elaboració, 
formulació i aprovació del pressupost, així com la rendició dels comptes i la informació 
que s'ha de facilitar al Ple de l'entitat local, de les corporacions municipals i dels seus 
organismes, empreses i entitats dependents. 

1.2 Objectius 

1.2.1 Objectiu general 

L'objectiu de la fiscalització, en allò que afecta aquest treball, ha sigut de revisar 
l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió relativa a les àrees 
analitzades. Aquest objectiu s'ha fixat d'acord amb l'article 8.3 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i amb el 
Programa Anual d'Actuació per a 2008, aprovat pel Consell de la Sindicatura en la 
sessió del dia 20 de desembre de 2007. 

1.2.2 Objectius específics 

Les àrees d'auditoria s'han estructurat en funció de la fiscalització realitzada, la qual ha 
consistit a revisar l'elaboració del pressupost, el Compte General i la informació 
econòmica que s'ha de facilitar al Ple de l'ajuntament. 

En conseqüència amb això, s'han fixat els següents objectius específics per a la present 
fiscalització: 

a) Avaluar el control intern de l'entitat en les àrees analitzades. 

b) Examinar formalment la documentació i la tramitació del pressupost general. 

c) Analitzar l'estimació de les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses del 
pressupost propi de l'ajuntament. 

d) Verificar l'existència del Compte General, la seua aprovació i l'adequació de la 
seua formació. 

e) Comprovar el contingut i el compliment dels terminis en què s'ha de 
subministrar al Ple de l'entitat determinada informació econòmica. 
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En la fiscalització de l'Ajuntament d'Elda, s'han fet una sèrie de comprovacions sobre el 
romanent de tresoreria, d'acord amb el Programa Anual d'Actuació per a 2008 d'aquesta 
Sindicatura de Comptes. 

1.3 Abast i procediments de la fiscalització 

D'acord amb els objectius fixats en l'apartat 1.2, la fiscalització ha consistit en una 
revisió limitada de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió en les àrees 
analitzades. A aqueix efecte, hem efectuat les proves d'auditoria que s'han considerat 
pertinents, 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 (d'ara endavant OCEX), i a les "Directrius tècniques de fiscalització" 
aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes, en tot allò on ha sigut possible la 
seua aplicació. 

Pel que fa a l'Ajuntament d'Elda, no se n'ha analitzat l'adequació de l'estimació de les 
previsions del pressupost per a 2006, ja que no s'hi havia aprovat el pressupost d'aquest 
exercici, i l'Ajuntament va funcionar amb el pressupost prorrogat de 2005. 

1.4 Àmbit temporal 

L'exercici afectat per la fiscalització ha sigut, en principi, el de 2006; encara que s'ha 
estés a un altres exercicis quan així s'ha considerat necessari. 

1.5 Àmbit subjectiu 

Els ajuntaments objecte d'aquesta fiscalització han sigut els següents: 

 

Número Municipi Província 
Població a 
01-01-07 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Alcoi 

Benidorm 

Elda 

Oriola 

Paterna 

Sagunt 

Alacant 

Alacant 

Alacant 

Alacant 

València 

València 

60.700 

69.058 

55..289 

80.468 

59.043 

63.359 

Quadre 1.1 
 

1.6 Règim jurídic, pressupostari i comptable 

La legislació reguladora de 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, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 
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- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del 
Govern Local. 

- Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l'exercici de 2006. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text Refós de les Disposicions 
Legals Vigents en Matèria de Règim Local. 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària. 

- Reial Decret 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 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 23 de novembre de 2004, per mitjà 
de la qual s'aprova el model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

Les conclusions s'han estructurat d'acord amb les àrees que han sigut objecte de 
fiscalització. 

2.1 Sobre la formació del Compte General 

a) Els sis ajuntaments fiscalitzats han presentat en aquesta Sindicatura de Comptes 
el Compte General en suport informàtic; tanmateix, n'hi ha hagut tres que ho han 
fet sense haver-lo aprovat el Ple de l'ajuntament abans del primer d'octubre de 
2007. 

b) En general, s'han apreciat algunes omissions en la documentació que integra el 
Compte General, així com diverses incidències que hem detectat en revisar el 
Compte General. En quasi tots els ajuntaments destaca l'absència de les 
memòries a què es refereix la ICAL, relatives al cost i rendiment dels serveis 
públics i al compliment dels objectius prevists. 

2.2 Sobre l'elaboració dels pressuposts 

a) Els ajuntaments fiscalitzats no disposen d'instruccions que regulen el procés 
d'elaboració dels pressuposts. 

b) En cap dels ajuntaments seleccionats no figura, en les relacions de llocs de 
treball ni en la classificació d'aquests –quan aquesta ens ha sigut facilitada–, la 
descripció de les funcions relacionades amb l'elaboració dels pressuposts. 
També hem comprovat que no hi ha –tret d'algun cas- una adequada segregació 
de funcions. 

c) Tampoc no s'han complit els terminis per a la formació del pressupost general i 
cap dels ajuntaments no l'ha aprovat abans del 31 de desembre de 2005. 
Solament en tres casos consta que prorrogaren, per mitjà d'una resolució, el 
pressupost de l'exercici anterior. 

d) En la majoria del casos s'han observat deficiències en la documentació que 
integra el pressupost general. Resulten d'especial importància algunes qüestions 
que afecten l'informe economicofinancer, que és un document fonamental per a 
justificar les previsions d'ingressos i despeses. En aquest sentit, s'ha de destacar 
que en diversos casos no figura cap anàlisi detallada de les bases utilitzades per 
a avaluar els ingressos ni la suficiència dels crèdits. 

e) En els apartats dedicats a cada un dels ajuntaments seleccionats, figuren els 
comentaris sobre l'anàlisi de les estimacions de les previsions d'ingressos i 
despeses, les quals reflecteixen –en ocasions– un pressupost inadequat. Quant a 
les despeses, és una pràctica reiterada la utilització del reconeixement 
extrajudicial de crèdits, motivada en la majoria dels casos per la insuficiència de 
crèdit per a atendre obligacions ja contretes. 
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 Igual com succeeix habitualment en totes les administracions, els capítols 
destinats a les inversions presenten dificultats en l'execució. 

2.3 Sobre la informació econòmica que s'ha de subministrar al Ple de l'entitat 
local 

a) Tres ajuntaments han regulat la informació que hi han de subministrar sobre 
l'execució dels pressuposts i el moviment de tresoreria. 

b) En tres ajuntament no hi ha constatació que el Ple de l'entitat haja tingut 
coneixement dels advertiments discrepants efectuats per la Intervenció. 

 D'altra banda, cal tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, la qual cosa significa que moltes de les despeses incloses 
en aquests expedients (algunes de realitzades sense crèdit suficient o adequat, o 
prescindint totalment dels procediment legalment establit) no han sigut objecte 
de fiscalització prèvia, malgrat el que determina l'article 214 del TRLRHL. 
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3. ALCOI 

3.1 Aspectes generals 

3.1.1 Descripció del municipi 

Alcoi està situat a la comarca de l’Alcoià i té 60.700 habitants segons l’actualització del 
cens a 1 de gener de 2007. Després de les eleccions de l’any 2007 la corporació està 
formada per 25 membres. 

3.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent, figura el detall de l’ens dependent participat per l’Ajuntament, 
que integra el Compte General. Aquest quadre s’ha elaborat segons la informació 
facilitada pel mateix Ajuntament i d’altres fonts (Ministeri d’Economia i Hisenda i 
Banc d’Espanya). 

 
Denominació Tipus Participació 

Centre d’Esports Organisme autònom 100% 

Quadre 3.1 
 

L’Ajuntament forma part del Consorci Comarques Centrals Valencianes i del Consorci 
Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant. 

3.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l’Ajuntament no ha adoptat cap Acord sobre les normes per aportar la 
comptabilitat, i s’acull a la regla 7 de la Instrucció de Comptabilitat Local de 2004. No 
obstant això, cal indicar que l’Acord del Ple de l’Ajuntament d’11 de desembre de 1998 
havia establit que els llibres de comptabilitat s’obtindrien en suport magnètic i, a més, 
que les bases d’execució del pressupost regularien diversos aspectes sobre l’execució i 
liquidació del pressupost i el control de la gestió. 

Segons la regla 14 de la Instrucció de Comptabilitat Local vigent, a partir de l’exercici 
de 2006 desapareix l’obligació d’obtenir i conservar els llibres de comptabilitat 
tradicionals en paper, i estableix que les bases de les dades del sistema informàtic on 
estiguen els registres comptables constituiran suport suficient per a portar la 
comptabilitat de l’entitat. 

Hem consultat el mòdul informàtic de comptabilitat per a verificar que hi ha opcions en 
l’aplicació informàtica per a obtenir els llibres de comptabilitat principal, i s’hi troben 
tots excepte el Llibre d’Inventaris i Balanços, tot i que sí és possible d’obtenir part del 
seu contingut, en concret el Balanç i el Compte de Resultats. 
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3.2 Compte General 

3.2.1 Tramitació 

El Compte General integrat pel del mateix Ajuntament i el de l’organisme autònom 
Centre d’Esports, de participació íntegrament municipal, va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament el 18 d’abril de 2007, dins del termini establit per l’article 212.4 del 
TRLRHL. 

El quadre 3.2 recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què s’han 
complimentat. 

 
Exercici 2006 

Tràmits/Ens Data legal 
Data del 

compliment

Tramesa a la Intervenció del compte de:  15/05/07  

Ajuntament  09/03/07 

Organisme autònom   

Centre d’Esports  21/03/07 

Formació per part de la Intervenció del Compte General i enviament a la 
Comissió Especial de Comptes 01/06/07 27/03/07 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes (1) - 27/03/07 

Inici d’exposició al públic del Compte General, juntament amb el 
dictamen No consta 27/03/07 

Fi del període d’exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més) - 25/04/07 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió del nou 
informe de la Comissió Especial de Comptes.   15/05/07 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l’Entitat 01/10/07 18/05/07 

Tramesa del Compte General a la Sindicatura de Comptes (2) 31/10/07 22/11/07 

(1) Existeixen dos dictàmens de la Comissió Especial de Comptes (27/03/07 i 15/05/07), encara que 
no hi ha reclamacions. 

(2) Data en què es va rebre en aquesta Sindicatura l’escrit d'enviament on es detallen els fitxers 
informatius que integren el Compte General que van ser incorporats a la plataforma de rendició 
el 15 de novembre de 2007. 

Quadre 3.2 

3.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren per tipus d’entitat els estats que integren el Compte 
General, d’acord amb la regla 98 i següents de la ICAL. 

 

 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 12 - 

Exercici 2006 
OOAA 

administratius 
Contingut ICAL 2004, regla 98 Ajuntament Centre d’esports

Balanç  Consta Consta 
Compte del resultat economicopatrimonial Consta Consta 
Estat de liquidació del pressupost: Consta Consta 

Liquidació del pressupost de despeses Consta Consta 
Resum de la classificació econòmica de la despesa Consta Consta 
Liquidació del pressupost d’ingressos Consta Consta 
Resultat pressupostari Consta Consta 

Memòria Consta Consta 
Actes d'arqueig de caixa Consta Consta 
Certificació saldos en entitats financeres i conciliacions bancàries Consta Consta 

Quadre 3.3 
 
En l’examen de la documentació del Compte General, incloent-ne els justificants i els 
annexos, hem observat que l’Ajuntament no té establit un sistema per a calcular el cost i 
el rendiment de cada servei, ni tampoc disposa d’indicadors que permeten mesurar 
l’aconseguiment dels objectius preestablits. Per això, el contingut de les memòries que 
segons l’article 211 del TRLRHL, s’han d’adjuntar al Compte General -memòria 
justificativa del cost i rendiment dels serveis i demostrativa del grau de compliment dels 
objectius programats-, no tenen un contingut que permeta exposar la informació 
adequada, ja que es limiten a mostrar el grau d’execució del pressupost de despeses i el 
d’ingressos, tot relacionant els que estan vinculats. 

En els annexos d’aquest Informe figuren les incidències significatives del Compte 
General detectades per la plataforma de rendició de comptes. 

3.2.3 Comentaris més rellevants dels estats financers del Compte General 

3.2.3.1 El Compte de l’Ajuntament 

En l'annex I d’aquest Informe figuren el balanç i el compte de resultats i es mostren les 
variacions entre els exercicis 2005 i 2006. En relació al balanç, el total general de l’actiu 
i el passiu era de 97.601.621 euros amb un increment del 4,8% sobre l’exercici anterior. 
Els resultats positius van ser de 2.734.043 euros en l’exercici de 2006, un 176,9% 
superiors als 987.514 euros de 2006. 

També en l'annex I figuren la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de 
l’exercici de 2006, el resultat pressupostari, l’estat demostratiu dels drets per cobrar i les 
obligacions per pagar procedents d’exercicis tancats dels exercicis 2005 i 2006 i l’estat 
de romanent de tresoreria de l’exercici de 2006. 

La liquidació del pressupost presenta un resultat pressupostari d’1.612.656 euros i un 
resultat pressupostari ajustat d’1.039.383 euros. 
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En el quadre 3.4 i en els gràfics següents figura, en euros, l’evolució entre 2003 i 2006 
de les magnituds pressupostàries i de l’endeutament, segons la informació que mostren 
els estats financers de l’Ajuntament. D’aquesta evolució destaca el següent: 

- Les previsions definitives del pressupost han augmentat en un 15,3% en 
l’exercici de 2006 en relació amb l’anterior i aquesta evolució és del mateix 
signe des de 2003. 

- Els drets reconeguts també presenten increments en cada un dels exercicis. 
Quant a les obligacions han evolucionat en el mateix sentit, tret de l’exercici de 
2004 que es van reduir en un 2,6%. 

- Tant el resultat pressupostari com el romanent de tresoreria van ser positius en 
aquests exercicis; en concret aquest últim va experimentar un augment del 
19,9% en l’exercici de 2006. 

 
Exercici 

Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Pressupost inicial 40.874.805 47.580.486 50.691.412 55.644.135 
Previsions d'ingressos definitives 53.200.459 58.081.555 62.980.123 72.617.422 
Previsions de despeses definitives 53.200.459 58.081.555 62.980.123 72.617.422 
Drets reconeguts 42.007.144 42.601.726 45.935.584 54.069.542 
Obligacions reconegudes 41.823.521 40.732.829 44.865.180 52.456.886 
Grau d'execució pressupost ingressos 79,0% 73,3% 72,9% 74,5% 
Grau d'execució pressupost despeses 78,6% 70,1% 71,2% 72,2% 
Resultat pressupostari ajustat 482.267 1.132.573 1.323.033 1.039.383 
Romanent de tresoreria despeses grals. 261.403 330.451 1.060.797 1.008.010 
Romanent de tresoreria total (*) 6.200.684 7.260.966 7.569.436 9.840.445 
Índex d'endeutament (**) 7,8% 7,1% 7,5% 7,5% 
Capacitat d'estalvi (***) 475.144 1.511.475 2.321.539 520.341 
Capacitat o necessitat de finançament (****) 208.780 1.829.052 1.891.918 1.353.517 
Endeutament a llarg termini segons el balanç 32.981.978 33.024.720 32.2036.151 30.083.954 

(*) S'ha de tenir en compte que, a partir de 2006, en el romanent de tresoreria no es dedueixen 
prèviament els saldos de dubtós cobrament que, segons la ICAL de 2006, cal prendre en 
consideració per a obtenir el romanent de tresoreria per a despeses generals. 

(**) Índex d'endeutament: "ratio" de càrrega financera sobre recursos liquidats d'operacions corrents. 

(***) La "ratio" de capacitat d'estalvi s'ha obtingut a partir de la diferència entre els drets reconeguts 
en els capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1, 2 i 4, i deduint al seu torn la 
càrrega financera, considerada aquesta com la suma de les obligacions reconegudes en els 
capítols 3 i 9 de despeses. 

(****) Capacitat o necessitat de finançament: diferència entre els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 
7 d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7. 

Quadre 3.4 
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El gràfic següent recull l’evolució de les previsions inicials i definitives dels exercicis 
de 2003 a 2006. 
 

 

Els gràfics següents mostren l’evolució dels drets i les obligacions reconegudes i els 
graus d’execució del pressupost d’ingressos i despeses dels exercici de 2003 a 2006. 
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El gràfic següent mostra l’evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2003 a 2006, destacant que la tendència creixent ha canviat en l’últim exercici. 
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En el gràfic següent s’observa l’evolució del romanent de tresoreria. 
 

 
 

El gràfic següent mostra l’evolució de l’índex d’endeutament. 
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El següent gràfic reflecteix l’evolució de la capacitat d’estalvi en els últims quatre 
exercicis. És significatiu que la tendència creixent dels anys anteriors s’ha invertit en 
l’exercici de 2006. 
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En el gràfic següent s’observa l’evolució de l’endeutament a llarg termini segons el 
balanç. 

Endeutament a llarg termini segons balanç
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3.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

El quadre següent mostra, en euros, el resultat pressupostari sense ajustar i ajustat, així 
com el romanent de tresoreria total per a despeses generals i per a despeses amb 
finançament afectat de l’organisme autònom de caràcter administratiu que depén de 
l’Ajuntament. 

 

Denominació 
Resultat 

pressupost. 

Resultat 
pressupost. 

ajustat 
Romanent 

tresor. total 

Rom. tresor. 
per a despeses 

generals 

Rom. tresor. per a 
despeses amb 
finanç. afectat 

Centre d’esports 31.986 31.986 3.331 3.331 0 

Quadre 3.5 
 

3.3 Pressupost: elaboració i formació 

3.3.1 Aspectes organitzatius 

Segons l’organigrama facilitat per l’Ajuntament i d’acord amb la base 4 d’execució del 
pressupost, l’àrea de serveis econòmics s’estructura amb les dependències següents: 
intervenció, pressupost i comptabilitat, tresoreria municipal, gestió tributària i inspecció 
fiscal. 

L’Ajuntament no disposa d’instruccions internes aprovades per a elaborar el pressupost, 
encara que s’ha facilitat un esquema que reflecteix el procés per a elaborar-lo. Segons 
aquest esquema, l’oficina pressupostària utilitza les dades existents en els departament 
municipals d’Intervenció, Tresoreria i Tributs, per efectuar els estudis previs. Pel que fa 
als ingressos es té en compte la política impositiva existent i els nivells d’endeutament. 
Pel que fa a les despeses s’analitzen les prioritats i els serveis existents. 

A les regidories delegades se’ls sol·liciten les propostes de despesa que són analitzades 
des de l’oficina pressupostària, i existeix un estudi conjunt que permet analitzar-les i 
concretar-les. 

Una vegada finalitzat el procés, és l’Alcaldia-Presidència la qual concreta i assigna els 
crèdits i les seues previsions definitives. Finalment es dóna informació detallada a les 
unitats pressupostàries que tramiten les propostes de despesa a fi que siguen 
coneixedores del pressupost.  

No hi ha fitxes que detallen els imports pressupostats encara que en alguns dels capítols 
analitzats, inversions i transferències fonamentalment, se’ns han facilitat fulls de 
seguiment dels imports pressupostats i reconeguts. 

Hem sol·licitat a l’Ajuntament la relació de llocs de treball i la seua classificació. 
Aquesta classificació no s’ajusta al que estableix l’article 14.2 del Text Refós de la Llei 
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de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, 
al no descriure les funcions del lloc de treball. 

3.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el 15 de desembre de 2005, va acordar 
l’aprovació inicial del pressupost general consolidat per a l’exercici de 2006, amb unes 
previsions d’ingressos i despeses de 55.827.435 euros. L’aprovació definitiva va tenir 
lloc en la sessió del Ple de l’Ajuntament de 19 de gener de 2006, en la qual es van 
desestimar les reclamacions presentades. 

 

Ens 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

Ajuntament 50.691.41 55.644.135 4.952.723 9,8% 98,8%

Centre d’esports 634.100 663.300 29.200 4,6% 1,2%

Total 51.325.512 56.307.435 4.981.923 9,7% 100,0%

Ajusts consolidats (346.500) (480.000) (133.500) 38,5% 

Total pressupost consolidat (euros) 50.979.012 55.827.435 4.848.423 9,5% 

Quadre 3.6 
 

Pel que fa a la tramitació i contingut de la documentació del pressupost general, hem 
observat el següent: 

- Si bé el pressupost va ser aprovat inicialment en l’exercici anterior a què havia 
d’estar vigent, no s’han acomplit els terminis per a elaborar el pressupost. Així, 
no s’ha acreditat la data en què l’organisme autònom “Centre d’Esports” va 
trametre a l’Ajuntament el seu pressupost a efectes d’elaborar el pressupost 
general ni la data en què aquest últim es va enviar a la Intervenció per a ser 
informat. A més a més, no s’ha complit el termini legal per a la tramesa al Ple 
del pressupost, que es va realitzar el 2 de desembre de 2005, quan s’havia 
d’haver efectuat abans del 15 d’octubre. 

- Ja que l’aprovació definitiva del pressupost de 2006 tingué lloc el 19 de gener de 
2006 i la publicació en el BOP el 28 de gener de 2006, el pressupost d’aquest 
exercici havia d’haver sigut prorrogat. Tanmateix, no consta que s’hi adoptés 
cap Acord en aquest sentit. 

- D’altra banda, la remissió de l’Acord d’aprovació a l’Administració de l’Estat i 
de la Generalitat es va realitzar posteriorment a la data en què es va enviar al 
BOP l’anunci de la seua aprovació, el 16 de febrer de 2006. 

- Hi ha una diferència entre l’import pressupostat per “Retribucions 
complementàries funcionaris” i el detall de l’annex de personal que puja a 
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18.629 euros. Segons l’Ajuntament l’excés de previsió del pressupost en relació 
amb l’annex d’aquesta partida, és deu a un error. 

En l’informe economicofinancer destaca el següent: 

a) La previsió dels ingressos de naturalesa tributària es justifica raonadament, però 
l’informe no conté explicacions sobre les previsions dels ingressos per alienació 
d’inversions reals ni sobre les transferències de capital. Tampoc no s’hi explica 
la procedència de les transferències corrents de la Generalitat, l’import conjunt 
de les quals és significatiu. 

b) Els capítols del pressupost de despeses no s’analitzen de forma 
independentment; per a justificar que els crèdits són suficients per atendre les 
obligacions, l’informe es limita a argumentar que els crèdits del pressupost de 
despeses es fixen tenint en compte les propostes de cada regidoria i les 
obligacions contractuals i legals. L’informe de fiscalització del projecte de 
pressupost afirma que els crèdits del pressupost de despeses cobreixen les 
obligacions contractuals i legals. 

c) Quant a la càrrega financera de les operacions vigents, cal indicar que no es 
realitza cap previsió sobre les condicions dels nous préstecs que està previst 
concertar en l’exercici de 2006. Sense una estimació del tipus d’interés i de la 
modalitat d’amortització no és possible avaluar raonablement la càrrega 
financera que se’n deriva. 

En relació amb l’informe d’Intervenció relatiu al pressupost destaquen els aspectes 
següents: 

a) El dit informe assenyala que el pressupost està format per tots els documents que 
menciona el RDL 2/2004, tret de l’annex que recull els plans i programes 
d’inversió i finançament, i indica que aquests plans no són necessaris segons es 
desprén de l’article 166.1 del RDL 2/2004. No obstant això, segons la 
Sindicatura, cal indicar que del text de la norma no es dedueix que siga 
potestativa l’elaboració d’aquests plans i programes. 

b) L’informe fa especial esment al compliment de la Llei 18/2001, d’Estabilitat 
Pressupostària. Aquesta qüestió va ser objecte d’una reclamació al pressupost, 
que no va ser estimada. En l’informe s’indica que la suma dels capítols 1 al 7 del 
pressupost de despeses puja a 53.404.912 euros i del pressupost d’ingressos a 
48.233.721 euros, per la qual cosa, en principi, no s’acompliria la Llei 
d’Estabilitat. No obstant això, si no es considera el préstec per concertar per a 
anticipar els fons de la subvenció concedida per al finançament de les obres de 
rehabilitació del Teatre Calderón, resulta que els ingressos dels capítols 1 al 7 
seran suficients per a cobrir les despeses d’aquests capítols, és a dir, que 
s’acudeix a l’endeutament en quantia menor a la que s’amortitzarà en aqueix 
exercici. En l’informe d’Intervenció es qüestiona si aquest tipus de préstecs 
haurien de ser considerats als efectes del que disposa la Llei 18/2001. 
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c) Per a justificar les previsions d’ingressos i despeses s’hi expressen arguments 
similars als que conté l’informe economicofinancer, per la qual cosa són vàlids 
els comentaris de l’apartat anterior, en particular, que no es fa referència a la 
justificació de les previsions d’ingressos d’alguns capítols l’import dels quals és 
significatiu, com ara els de transferències corrents, alienació d’inversions reals i 
transferències de capital. Tampoc no s’hi fa referència als capítols 5, “Ingressos 
patrimonials”, i 8, “Actius financers”. 

d) No s’hi detallen els factors que suporten les estimacions dels crèdits per a 
inversions reals. 

No tenim constatació que s’hi haja elaborat la següent documentació complementària 
del pressupost de l’organisme autònom “Centre d’Esports”, exigida per l’article 168.1 
del TRLRHL: 

- Memòria explicativa del contingut del pressupost i de les principals 
modificacions que presente en relació amb el pressupost vigent. 

- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament de la del corrent. 

- Annex de personal. 

- Annex d’inversions que s’han de realitzar en l’exercici. 

- Informe economicofinancer. 

3.3.3 Anàlisi de les estimacions de les previsions del pressupost de l’Ajuntament 

El pressupost de l’Ajuntament és el més rellevant dins del pressupost general, per la 
qual cosa s’han analitzat les previsions d’ingressos i despeses d’aquest pressupost. El 
quadre següent mostra, en euros, l’evolució del pressupost inicial de l’Ajuntament entre 
els exercicis 2005 i 2006, tant en termes relatius com absoluts, així com el percentatge 
que cada un dels capítols representa sobre el total: 
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Capítols 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006 
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

1 Imposts directes 16.382.114 18.308.870 1.926.756 11,8% 32,9%

2 Imposts indirectes 1.657.260 1.863.060 205.800 12,4% 3,3%

3 Taxes i d’altres ingressos 6.470.450 6.719.375 248.925 3,8% 12,1%

4 Transferències corrents 13.435.370 14.749.115 1.313.745 9,8% 26,5%

5 Ingressos patrimonials 575.810 514.639 (61.171) (10,6%) 0,9%

6 Alienació d’inversions reals 3.733.899 5.513.412 1.779.513 47,6% 9,9%

7 Transferències de capital 6.262.176 565.250 (5.696.926) (91,0%) 1,0%

8 Actius financers 140.000 140.000 0 0,0% 0,3%

9 Passius financers 2.034.333 7.270.414 5.236.081 257,4% 13,1%

Total ingressos 50.691.412 55.644.135 4.952.723 9,8% 100,0%
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006 
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

1 Despeses de personal 17.157.333 18.418.124 1.260.791 7,3% 33,1%

2 Desps. en béns corrents i serveis 15.067.136 16.805.261 1.738.125 11,5% 30,2%

3 Despeses financeres 1.605.849 1.683.583 77.734 4,8% 3,0%

4 Transferències corrents 2.559.749 2.952.531 392.782 15,3% 5,3%

6 Inversions reals 12.051.218 13.376.279 1.325.061 11,0% 24,0%

7 Transferències de capital 72.000 169.134 97.134 134,9% 0,3%

8 Actius financers 140.000 140.000 0 0,0% 0,3%

9 Passius financers 2.038.127 2.099.223 61.096 3,0% 3,8%

Total despeses 50.691.412 55.644.135 4.952.723 9,8% 100,0%

Quadre 3.7 
 

Les previsions del pressupost d’ingressos de l’exercici de 2006 es van incrementar en 
4.952.723 euros respecte de l’exercici anterior, cosa que representa un 9,8%. L’augment 
més important del pressupost d’ingressos es va produir en el capítol 9, “Passius 
financers”, per un import de 5.236.081 euros, un 257,4%, ja que en el present exercici 
s’ha previst un préstec de 5.205.048 euros, destinat a finançar la rehabilitació del Teatre 
Calderón. Per contra, en el capítol 7, “Transferències de capital”, s’ha produït la 
disminució més important, de 5.696.926 euros, un 91,0%, motivada perquè en l’exercici 
de 2005 es pressuposta una subvenció per a la rehabilitació del centre històric per un 
import de 2.835.756 euros i una altra per a la rehabilitació del Teatre Calderón, per un 
import d’1.300.000 euros que no s’executa. 

En el pressupost de despeses, la variació més important en termes absoluts correspon al 
capítol 2, “Despeses en béns corrents i serveis”, amb un increment d’1.738.125 euros, 
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que es produeix fonamentalment en el subconcepte 22500, “Tributs”, ja que el 
pressupost de l’exercici de 2006 consigna el cànon per control d’abocaments de dos 
anys. 

En el pressupost de despeses també destaca l’augment del 7,3% en el capítol 1, 
“Despeses de personal”, fonamentalment degut a l’increment del 2% previst en el 
projecte de Llei de Pressuposts, a l’increment del 80% i el 100% del complement de 
destinació que experimenten les pagues extraordinàries de juny i desembre 
respectivament, i a la creació de noves places. 

3.3.3.1 Anàlisi del pressupost d’ingressos 

En el pressupost d’ingressos hem analitzat aquells subconceptes que resulten 
significatius com a conseqüència de: 

a) Que hagen tingut un grau d’execució o de compliment no elevat: 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d’execució 
inferior al 85% i una diferència entre els drets reconeguts nets i la 
previsió definitiva superior a 100.000 euros en termes absoluts. 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment inferior al 90% i un import pendent de cobrament superior a 
100.000 euros. 

b) Que han sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2007 i 
2008 (fins a la finalització del treball de camp). Hem considerat significatives 
aquelles baixes que pujaven a més de 30.000 euros i representaven almenys un 
15% del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2006, a escala de 
subconcepte. 

c) Que les modificacions de les previsions han sigut rellevants. Considerem 
rellevants aquelles modificacions, a escala de subconcepte, que pugen a més de 
100.000 euros en termes absoluts i representen almenys un 15% de la previsió 
inicial. En els casos de subconceptes sense crèdit inicial, s’han seleccionat 
aquells que tenien modificacions superiors a 100.000 euros. 

d) Que les previsions inicials de 2006 han patit variacions significatives respecte de 
les de 2005. Considerem significatives les variacions d’import major de 100.000 
euros en termes absoluts i que representen almenys el 15% en termes relatius, a 
escala de subconcepte. 

En el quadre següent mostrem els subconceptes analitzats d’acord amb els criteris 
anteriors i que requereixen ser objecte de comentari: 
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Quadre 3.8 
 

De l’anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent: 

a) Pel que fa al subconcepte 13000, la gestió i recaptació de l’Impost sobre Béns 
Immobles i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques està delegada en SUMA 
Gestió Tributària, organisme autònom de la Diputació Provincial d’Alacant. 
L’Ajuntament ha reconegut els drets relatius a aquests dos conceptes sense tenir 
en compte el criteri del document número 2 de la IGAE, que estableix que quan 
determinats recursos pertanyents a l’administració pública són liquidats i 
recaptats per oficines alienes a l’estructura orgànica de la dita entitat, el 
reconeixement comptable dels drets de cobrament del quals es deriven, caldrà 
efectuar-lo quan es tinga coneixement del seu import, mitjançant la percepció de 
fons tramesos per aquestes oficines liquidadores, o mitjançant la comunicació 
documental dels drets liquidats i cobrats per compte de l’entitat. 

b) Dins del subconcepte 30002, “Venda de materials reciclables”, s’han reconegut 
drets d’exercicis anteriors per un import de 253.243 euros (18.214 euros de 
l’exercici de 2004 i 235.029 euros de l’exercici de 2005), segons un Acord de 
data 6 d’octubre de 2006. Així mateix, drets del mateix exercici de 2006, per un 
import de 68.419 euros s’han reconegut en l’exercici de 2007. 

c) En el subconcepte 45500, “Subvencions de la Generalitat”, a 31 de desembre, 
queda pendent de cobrament un total de 303.247 euros, ja que l’Ajuntament 

Subc. Descripció 
Previsions 

inicials 
Total 

modific. 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació 

neta 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

Baixes 
2007 i 
2008 

13000 Impost Activitats Econòmiques 1.433.500 0 1.433.500 1.204.059 1.121.649 84,0% 93,2% 344

30002 Venda de materials reciclables 50.000 396.500 446.500 446.537 0 100% 0,0% 0

45500 Subvencions Generalitat 785.000 0 785.000 721.602 418.354 91,9% 58,0% 0

45507 Subv. E.P.S. depuració aigües residuals 1.000.000 629.306 1.629.306 950.276 950.276 58,3% 100,0% 0

45510 Subv. C. B. social escoles infantils 375.000 0 375.000 388.145 0 103,5% 0,0% 0

61000 Alienacions patrimonials 5.508.500 2.466.690 7.975.190 6.036.240 6.036.240 75,7% 100,0% 0

75503 Subv. Generalitat rehab. centre històric 0 3.274.125 3.274.125 1.284.887 0 39,2% 0,0% 0

75507 Subv. C. Empresa ajudes moder. comerç 25.470 15.200 40.670 40.670 25.470 100,0% 62,6% 0

76101 Subv. Diputació piscina coberta 0 172.996 172.996 158.336 9 91,5% 0,0% 0

76110 Subv. Dip. millora servs. urbs. eixample 0 470.962 470.962 454.950 0 96,6% 0,0% 100.171

91700 Préstec per a inversions 2.065.366 0 2.065.366 948.176 0 45,9% 0,0% 0

91701 Préstec Teatre Calderón 5.205.048 0 5.205.048 589.671 6.000 11,3% 1,0% 0

Total 16.447.884 7.425.779 23.873.663 13.223.549 8.557.998   
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reconeix el dret quan justifica la subvenció. Aquest import s’ha cobrat 
íntegrament en l’exercici de 2007. 

d) El subconcepte 45507, “Subvenció EPS depuració d’aigües residuals”, presenta 
un grau d’execució del 58,3% que es correspon amb el mateix grau d’execució 
de la partida 02131 44110 22700 del pressupost de despeses perquè tant en el 
pressupost de despeses com en el d’ingressos es pressuposten i reconeixen drets 
i obligacions per la mateixa quantia. Segons l’Ajuntament, l’Entitat Pública de 
Sanejament contracta una empresa per a l’explotació de la depuradora i paga les 
liquidacions directament a l’empresa, però és l’Ajuntament qui les aprova. Les 
dues partides s’haurien d’haver tractat extrapressupotàriament. Cal destacar que 
en l’exercici 2006 s’aproven les factures d’abril a desembre de 2005 i sols es 
reconeixen les de gener i febrer de 2006. Segons l’Ajuntament açò es deu a les 
diferències en l’aprovació de les liquidacions. 

e) En el subconcepte 45510, “Subvenció Conselleria de Benestar Social, escoles 
infantils”, a 31 de desembre de 2006 queden pendents de cobrament drets per un 
import de 388.145 euros, ja que l’Ajuntament reconeix el dret quan el justifica; 
però s’hauria de comptabilitzar en rebre l’import o en tenir constatació que l’ens 
concedidor ha reconegut la respectiva obligació. Aquest import s’ha cobrat 
íntegrament en l’exercici de 2007. 

f) El grau d’execució del subconcepte 61000 “Alienacions patrimonials” va ser del 
75,7%. Ja que no hem obtingut el detall de la composició de la previsió inicial 
del pressupost, l’import del qual era de 5.508.500 euros, no s’ha pogut verificar 
si el dit grau d’execució és raonable. 

g) En el subconcepte 75503, “Subvenció centre històric”, s’incorporen 
compromisos d’ingressos per un import de 3.274.125 euros mitjançant 
modificació pressupostària, i al mateix temps s’incorporen romanents de crèdit 
en el pressupost de despeses. Cal indicar que l’Ajuntament pressuposta la 
despesa i l’ingrés amb independència de l’execució dels distints projectes, i això 
explica el baix grau d’execució del 39,2%. 

 El baix grau de compliment, un 0,0%, ve motivat perquè l’Ajuntament reconeix 
els drets quan justifica la subvenció. No obstant això, en l’exercici de 2006 s’han 
reconegut drets per un import de 127.073 euros que segons el detall proporcionat 
per l’Ajuntament han sigut justificats en l’exercici de 2007. Cal dir que en 
l’exercici de 2007 s’ha cobrat el total dels drets reconeguts per un import 
d’1.284.887 euros. L’Ajuntament hauria de reconèixer el dret quan es cobre o 
quan es tinga constatació que l’entitat concedidora ha reconegut l’obligació. Açò 
és aplicable al subconcepte 75507. 

h) El subconcepte 76101, “Subvenció piscina coberta”, presenta un grau de 
compliment del 0,0%, perquè l’Ajuntament reconeix el dret quan justifica la 
subvenció. Tanmateix, el dret s’hauria de reconèixer quan es cobre o quan es 
tinga constància que l’entitat atorgant ha reconegut l’obligació. 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 26 - 

i) En el subconcepte 76110, “Subvenció Diputació millora serveis urbans 
eixample”, s’han reconegut drets per un import de 454.950 euros, sense que 
s’haja cobrat l’import de la subvenció ni es tinga constatació que l’entitat 
concedidora haja reconegut l’obligació, ni tampoc que s’hagen reconegut 
obligacions en el pressupost de despeses de l’Ajuntament relatives a les 
inversions que financen la dita subvenció. L’execució de les obres es realitza en 
l’exercici de 2007, però no en la seua totalitat, per la qual cosa en aquest exercici 
s’anul·len drets per un import de 100.170 euros perquè no s’havia justificat el 
total de la subvenció. 

j) En el subconcepte 91700 es recull el préstec que se signa amb una entitat 
financera per un import de 2.065.366 euros per a finançar les inversions de 
l’exercici de 2006. El baix grau d’execució del subconcepte 91700, “Préstec per 
a inversions”, un 45,9% és fonamentalment perquè segons el contracte, la seua 
disposició pot realitzar-se en un o diversos actes, encara que la disposició final 
serà en el termini d’un any des de la data del contracte. En l’exercici de 2006, 
s’han reconegut drets per un import de 948.176 euros que estan pendents de 
cobrament a 31 de desembre i que són ingressats en el compte de l’Ajuntament 
el 14 de febrer de 2007. Segons l’Ajuntament, la sol·licitud de disposició es va 
realitzar abans de finalitzar l’exercici, però aquesta sol·licitud no consta en 
l’expedient, tan sols ens han sigut facilitats els extractes bancaris on consta 
l’ingrés. 

k) En el subconcepte 91701 es recull un altre préstec amb una entitat financera per 
un import de 5.205.048 euros, dels quals es van rebre 6.000 euros. El baix grau 
d’execució del subconcepte 91701, “Préstec Teatre Calderón”, un 11,3%, és deu 
al fet que segons el contracte, la disposició de la resta de capital s’efectuarà en 
un termini màxim de dos anys des de la signatura. Cal destacar que es tracta 
d’un préstec amb garantia hipotecària i que, a més, estan afectats els drets de 
cobrament que l’Ajuntament té pendents de rebre de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport en concepte de transferència de capital. En l’exercici de 2006 
es van reconèixer drets per un import de 583.671 euros que estaven pendents de 
cobrament a 31 de desembre. Segons l’Ajuntament la sol·licitud de disposició es 
va realitzar abans de finalitzar l’exercici, però aquesta sol·licitud no consta en 
l’expedient, tan sols se’ns han facilitat els extractes bancaris on consta que 
l’ingrés es va realitzar el 19 de febrer de 2007. 

3.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius com a conseqüència de: 

a) Que hagen tingut un grau d’execució o de compliment no elevat: 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d’execució 
inferior al 85% i una diferència entre obligacions reconegudes i crèdit 
definitiu superior a 100.000 euros en termes absoluts. 
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- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment inferior al 90% i un import pendent de pagament superior a 
100.000 euros. 

b) Que hagen sigut objecte de modificació de crèdits significativa. Es consideren 
rellevants aquelles modificacions, a escala de subconcepte, que pugen a més de 
100.000 euros en termes absoluts (alça o baixa), i que represente almenys un 
15% del crèdit inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, s’han 
seleccionat si tenen modificacions superiors a 100.000 euros. 

c) Que s’hagen detectat despeses de l’exercici de 2006 imputades en exercicis 
posteriors. 

d) Que els crèdits inicials de 2006 hagen patit variacions  significatives respecte a 
els de 2005. Considerem significatives aquelles variacions de més de 100.000 
euros en termes absoluts (alça o baixa) i que representen almenys una variació 
relativa del 15% a escala de subconcepte. 

En el quadre següent mostrem els subconceptes analitzats d’acord amb els criteris 
anteriors i que requereixen ser objecte de comentari. 
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Subc Descripció 
Previsions 

inicials Modific. 
Previsions 
definitives

Obligs. 
recon. 
netes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Extra-
judicials 

2007 i 2008 

13100 
Retribucions personal 
laboral eventual 492.992 763.650 1.256.642 1.061.879 1.061.879 84,5% 100,0% 

21000 
Reparacions infraestructura 
i béns naturals 247.000 227.716 474.716 472.474 375.504 99,5% 79,5% 

22100 Subminis.-energia elèctrica 645.505 150.737 796.242 768.054 630.002 96,5% 82,0% 

22500 Tributs 331.236 15.000 346.236 328.125 69.388 94,8% 21,1% 

22602 
Despeses diverses publicitat 
i propaganda 201.900 153.106 355.006 333.325 227.292 93,9% 68,2% 

22700 
Treballs realitzats per altres 
empreses-Neteja i condícia 6.541.122 910.406 7.451.528 6.645.289 5.696.463 89,2% 85,7% 

22709 
Treballs realitzats per altres 
empreses- D’altres 1.768.089 349.661 2.117.750 2.055.404 1.635.451 97,1% 79,6% 

60100 
Inversió nova-béns destinats 
a l’ús general 302.622 2.332.420 2.635.042 347.142 281.508 13,2% 81,1% 

61100 
Inversió de reposició béns 
destinats a l’ús general 1.368.470 4.694.792 6.063.262 2.469.723 1.965.386 40,7% 79,6% 

62200 
Edificis i d’altres 
construccions 2.017.914 4.366.303 6.384.217 2.634.882 2.539.399 41,3% 96,4% 

62300 
Maquinària, instal·lacions i 
utillatge 165.000 78.488 243.488 71.456 32.962 29,3% 46,1% 

62600 
Equips per a processos 
d’informació 159.957 155.945 315.902 173.317 145.423 54,9% 83,9% 

63200 

Inversió de reposició 
associada al funcionament 
operatiu 8.456.928 2.033.788 10.490.716 3.608.846 3.289.108 34,4% 91,1% 

68000 
Inversions patrimonials de 
terrenys 120.000 0 120.000 0 0 0,0% 0,0% 

68200 

Inversions patrimonials 
d'edificis i d'altres 
construccions 500.000 193.569 693.569 262.339 195.919 37,8% 74,7% 

Quadre 3.9 
 

De l’anàlisi realitzada al pressupost de despeses destaquen els aspectes següents: 

a) Tant en l’exercici de 2006 com en el de 2005, el crèdit inicial en el subconcepte 
13100, “Retribucions personal laboral eventual” va ser insuficient per atendre 
les obligacions reconegudes, fonamentalment a causa de la partida “Retribucions 
per substitucions d’obres i serveis”. Per això en els dos exercicis va ser necessari 
realitzar modificacions de crèdit en aquesta partida per import de 690.038 euros 
en l’exercici de 2006 i de 484.437 euros en el de 2005. 

b) La modificació més significativa en el subconcepte 21000, “Reparacions 
infraestructura i béns naturals” es produeix en la partida relativa a manteniment 
de la via pública per un import de 200.000 euros. En l’anàlisi realitzada, hem 
detectat obligacions reconegudes amb diferents empreses per un import total de 
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70.924 euros, 62.487 euros i 32.012 euros, sense que conste que s’hi hagen 
seguit els procediments establits en la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Segons l’Ajuntament, aquest subconcepte es pressuposta en funció de 
la despesa de l’exercici anterior. Cal destacar que en subconcepte 22709, 
existeixen obligacions reconegudes amb els mateixos proveïdors i per similars 
conceptes. Vegeu el punt g). 

c) El subconcepte 22100, “Subministrament d’energia elèctrica”es pressuposta en 
funció de les factures dels vuit primers mesos, prorratejades i incrementades en 
un 4,5%, però tant en 2005 com en 2006 els crèdits inicials van ser insuficients 
per a cobrir les obligacions reconegudes, cosa que va comportar una modificació 
del 18,9% en l’exercici de 2006. 

d) El subconcepte 22500, “Tributs”, ha variat respecte a l’exercici de 2005 un 
373,2%, ja que es pressuposta en 2006 el cànon de control d’abocaments 
corresponent als exercicis de 2004 i 2005 per un import de 93.634 euros i 
165.103 euros, respectivament. L’Ajuntament indica que les liquidacions van ser 
recorregudes i suspeses i que es van comptabilitzar quan es va resoldre el recurs. 
D’altra banda, la liquidació de l’exercici de 2006, per un import de 119.957 
euros, s’han reconegut en el pressupost de 2007. 

e) El subconcepte 22602, “Despeses diverses. Publicitat i propaganda”, es 
pressuposta en funció de la despesa de l’exercici anterior, però tant en l’exercici 
de 2005 com en el de 2006 els crèdits inicials van ser insuficients per a cobrir les 
obligacions reconegudes. En l’exercici de 2006 la modificació sobre els crèdits 
inicials va ser del 75,8%. 

f) De l’anàlisi realitzada en el subconcepte 22700, “Neteja i condícia”, destaca la 
partida “Tractament/transport d’escombraries” en la qual s’han reconegut 
obligacions per un import d’1.688.931 euros. Segons l’Ajuntament, no s’ha 
realitzat cap expedient de contractació en relació amb aquests serveis, per la qual 
cosa hi ha nombrosos advertiments d’intervenció. Sols amb una empresa pública 
se’n van reconèixer obligacions per un import de 993.407 euros, i la resta 
correspon en la seua major part a dues empreses de les quals no tenim 
constatació que hagen sigut seleccionades mitjançant l’oportú expedient de 
contractació. 

g) El subconcepte 22709, “D’altres treballs realitzats amb altres empreses”, s’ha 
modificat per un import de 349.661 euros, cosa que implica un 19,8%, i això es 
va deure a la signatura d’un contracte amb una empresa de manteniment durant 
l’exercici de 2006 i a la insuficiència de crèdits en la partida “Manteniment de 
voreres i paviment”. Respecte a aquesta última partida, cal indicar que s’han 
reconegut obligacions amb diferents proveïdors per un import de 93.519 euros i 
per 156.140 euros, sense que conste que s’hi hagen seguit els procediments 
establits en la LCAP. També cal indicar que en el subconcepte 21000 existeixen 
obligacions reconegudes amb els mateixos proveïdors i per similars conceptes. 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 30 - 

h) Entre els crèdits totals del subconcepte 60100, “Expropiacions”, s’han registrat 
els corresponents al preu de les expropiacions necessàries per a l’execució 
d’alguns trams del projecte d’urbanització de l’antiga explanació del ferrocarril 
que es realitza al llarg de diversos exercicis per la seua complexitat. Tanmateix, 
les obligacions reconegudes per aquest concepte tan sols inclouen l’import del 
preu d’aquells béns en què s’ha arribat a un acord amb la propietat, és a dir, que 
no registren l’import total de les dotacions necessàries per al pagament del preu 
just dels béns les actes prèvies d’ocupació dels quals ja havien sigut signades. 
L’estat d’execució del pressupost mostra un import d’1.166.750 euros pendent 
de registrar com a obligacions, xifra que té el seu origen bàsicament en la suma 
del preu just d’aquells béns els propietaris dels quals no han expressat la seua 
conformitat. 

i) El baix grau d’execució del subconcepte 61100, “Inversió de reposició-béns 
destinats a l’ús general”, un 40,7% es deu fonamentalment a les partides de 
“Rehabilitació del centre històric” i “Obres de millora serveis urbans barri 
eixample”. 

 En la primera d’aquestes partides s’incorporen crèdits d’exercicis anteriors amb 
independència de quan s’executen els projectes associats. S’ha d’indicar que en 
un dels projectes d’aquesta partida no s’han emés certificacions mensuals segons 
el que estableix l’article 145 de la LCAP. 

 En la segona d’aquestes partides, "Obres de millora serveis urbans barri 
eixample", s’adjudica l’obra en l’exercici de 2006 i s’executa en l’exercici de 
2007, encara que per un import menor de l’adjudicat. Aquestes obres estan 
finançades en un 60% per la Diputació Provincial d’Alacant. Vegeu el punt i) 
d’ingressos. 

 En la memòria no consta informació sobre aquestes despeses plurianuals. 

j) El subconcepte 62200, “Edificis i d’altres construccions”, s’ha modificat per un 
import de 4.366.303 euros, cosa que representa un augment del 216,4% , motivat 
fonamentalment per la incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors 
en tres partides. 

 En la partida “Piscina coberta”, s’incorporen romanents de crèdit per import de 
987.083 euros perquè el pressupost registrava l’import total de l’obra sense tenir 
en compte el caràcter plurianual de la seua execució. 

 En la partida “Construcció nínxols cementeri”, s’incorporen romanents de crèdit 
per un import de 790.121 euros, i en l’exercici de 2006 s’hi pressuposten 
681.000 euros en aquesta partida. Les obres s’adjudiquen a finals de l’exercici 
de 2005 i originen un excés de crèdits per un import de 438.027 euros. 

 La partida “Rehabilitació de l’antic escorxador” es pressuposta en l’exercici de 
2005 per un import de 901.518 euros i la totalitat dels crèdits s’incorporen en 
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l’exercici de 2006, encara que no es reconeixen obligacions en cap dels dos 
exercicis. Segons l’Ajuntament, aquesta obra es va licitar en 2007 i es va 
declarar deserta i es va adjudicar en l’exercici de 2008. Tot això explica també el 
baix grau d’execució d’aquest subconcepte en tres partides. Cal indicar que 
estava previst que les obres s’acabarien en el mateix exercici de 2006. 

k) Els subconceptes 62300, “Maquinària, instal·lacions i utillatge” i 62600, “Equips 
per a processos d’informació”, presenten un grau d’execució baix, un 29,3% i un 
54,9%, respectivament. Els romanents de crèdits corresponents s’executen en 
l’exercici següent, cosa que demostra en qualsevol cas, el desfasament en 
l’execució d’aquestes inversions. 

l) El subconcepte 63200, “Inversió de reposició associada al funcionament 
operatiu”, presenta un baix grau d’execució, un 34,4%, causat fonamentalment 
per les partides “Rehabilitació del Teatre Calderón” i “Remodelació pistes 
poliesportiu Francisco Laporta”, les obres de les quals s’adjudiquen a les 
darreries de l’exercici de 2005 i en l’exercici de 2006. 

 Destaca, també, la modificació produïda en aquest subconcepte per un import de 
2.033.788 euros, a causa fonamentalment de dues partides. En una d’aquestes, 
“Rehabilitació del Teatre Calderón”, s’incorporen romanents de crèdit per un 
import d’1.138.301 euros. En l’altra, “Obres d’adaptació de les dependències 
policia local”, el crèdit inicial es modifica per un import de 457.519 euros. 
Aquestes últimes obres van ser realitzades per contractes menors. La Intervenció 
en va formular diferents advertiments. Les obligacions reconegudes en l’exercici 
de 2006 van pujar a 533.097 euros i en l’exercici de 2007, a 364.380 euros. 

m) El subconcepte 68000, “Inversions patrimonials de terrenys”, presenta una 
execució nul·la, en no dur-se a terme l’actuació prevista que consistia en un 
projecte relacionat amb un museu. 

n) El subconcepte 68200, “Inversions patrimonials d'edificis i d'altres 
construccions”, recull els crèdits per fer front a les demolicions que ha de 
realitzar l’Ajuntament. El seu grau d’execució és del 37,8%. 

Mereixen especial referència els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
En el quadre següent es resumeixen els aprovats pel Ple de l’Ajuntament des de l’inici 
de l’exercici de 2006 fins al 12 de juny de 2008, data de realització del present treball: 
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Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients Import 

Despeses 
d’exercicis 

anteriors a 2006 
Despeses de 

l’exercici 2006

Despeses 
d’exercicis 
2007 i 2008 

2006 3 20.035 20.035  

2007 3 4.217 2.052 749 1.416 

2008 3 1.017.405 1.017.405 

Total 9 1.041.657 22.087 749 1.018.821 

Quadre 3.10 
 

De les xifres anteriors es desprén que si bé pel que fa a l’exercici de 2006 els 
reconeixements extrajudicials de crèdits no són significatius, no ocorre el mateix amb 
els aprovats en 2008 fins a l’acabament del treball de camp, els quals pugen a 1.017.405 
euros. Cal tenir en compte que en l’any 2008 es va aplicar un criteri més estricte i es va 
formalitzar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per aquelles 
obligacions meritades en 2007 que, tot i disposar d’una dotació pressupostària adequada 
i suficient en el pressupost d’aquest mateix exercici, l’Acord d’aprovació de la despesa 
es va realitzar en l’any 2008 perquè les factures s’hi havia rebut fora del termini de 
tancament d’aquell pressupost. 

3.4 Informació al Ple de l’Ajuntament 

3.4.1 Sobre l’execució i modificacions pressupostàries i la situació de la tresoreria 

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

No consta que el Ple de l'Ajuntament haja fixat els terminis ni la periodicitat en què se li 
ha de trametre la informació pressupostària i de tresoreria. 

3.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. 

Sí que consta que el Ple de l’Ajuntament va tenir coneixement dels advertiments 
efectuats per la Intervenció. 
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L’Ajuntament no té establida la fiscalització limitada, per la qual cosa no són necessaris 
els informes de fiscalització plena. Tampoc no ha realitzat informes d’auditoria de 
l’organisme autònom municipal. 

3.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions que es realitzen en els apartats anteriors, n’efectuem les 
següents: 

1. El pressupost general de l’Ajuntament, a més de l’expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconèixer una entitat pública i dels drets que 
preveu liquidar durant l’exercici, és també un document de planificació de 
l’activitat econòmica de l’Ajuntament. Per això és fonamental prestar especial 
atenció a l’elaboració del pressupost que hauria de fer-se en temps i forma i tenir 
en comptes els aspectes següents: 

a) Cal disposar d’unes instruccions que regulen de forma detallada el 
procés d’elaboració del pressupost general, que consideren entre altres 
extrems: 

- L’àmbit d’aplicació 

- Els objectius dels programes i les accions per aconseguir-los. 

- Els òrgans, les unitats i serveis que intervenen en el procés 
d’elaboració del pressupost. 

- Els criteris aplicables especialment en matèria d’estimació 
d’ingressos i despeses. 

- Els terminis i els models on s’ha de subministrar la informació. 

b) L’elaboració adequada de tota la documentació que integra el pressupost 
general i en concret de l’informe economicofinancer que constitueix un 
element bàsic per explicar i fonamentar l’estimació adequada dels 
ingressos i la suficiència dels crèdits. Aquest document ha d’explicar de 
forma detallada les previsions d’ingressos i de despeses, especialment les 
variacions significatives que es produïsquen en relació a l’exercici 
anterior, per la qual cosa, si escau, s’hi adjuntaran els annexos 
explicatius que s’estimen necessaris. 

2. A fi de garantir el dret que el Ple d’una entitat local té de conèixer de forma 
regular la seua situació economicofinancera, cal determinar el termini en què cal 
proporcionar-li la informació sobre l’execució dels pressuposts i la tresoreria, a 
fi de donar compliment al que disposa l’article 207 del TRLRHL. Així mateix, 
cal també desenvolupar el que disposa la ICAL, pel que fa a concretar la 
informació que s’ha de subministrar al Ple. 
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4. BENIDORM 

4.1 Aspectes generals 

4.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la província d'Alacant, comarca de la Marina Baixa, amb 69.058 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2007. La corporació està 
formada per vint-i-cinc membres, després de les eleccions de 2007. 

4.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats per l'Ajuntament, 
elaborat a partir de la informació facilitada pel mateix Ajuntament en el seu Compte 
General. 

 
Denominació Tipus Participació 

Fundació Municipal de l'Habitatge Organisme autònom 100 % 

Fundació de Festes “Mare de Déu del Sufragi” Organisme autònom 100 % 

Consorci per a l'execució de las previsions del pla zonal de 
residus de la zona XV Consorci  

Consorci de proveïment d'aigües i sanejament de la Marina 
Baixa Consorci  

Consorci provincial per al servei de prevenció i extinció 
d'incendis i salvament d'Alacant Consorci  

Quadre 4.1 
 

Aquesta informació ha sigut contrastada amb les bases de dades del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, del CIVIS de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques i del Banc d'Espanya. 

El CIVIS no recull entre els seus registres els organismes autònoms; A més a més, 
segons la base de dades del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament també té 
participació en una institució sense ànim de lucre denominada Institut d'Ecologia 
Litoral. Segons la memòria del Compte General, els organismes autònoms tenen 
suspesa la seua activitat financera i funcionen integrats en el pressupost propi de 
l'Ajuntament. 

4.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord específic sobre la manera de portar la 
comptabilitat, a pesar de la possibilitat que hi dóna la regla 7 de la Instrucció de 
Comptabilitat de 2004; si bé és cert que les bases d'execució del pressupost (que són 
aprovades pel Ple de l'Ajuntament) contenen algunes normes relatives a aquesta 
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matèria, les quals es concreten en l'apartat 4.3.2 d'aquest Informe. Destaca l'article 36 de 
les dites bases d'execució (que porta per títol "El càlcul dels drets de difícil o impossible 
recaptació"), perquè no s'hi determina tal càlcul, i només s'indica que s'efectuarà per 
mitjà d'una resolució de la Regidoria d'Hisenda que conclourà l'expedient tramitat a 
aqueix efecte. 

Tanmateix, no consta que els saldos de dubtós cobrament de l'exercici de 2006 hagen 
sigut aprovats pel Ple, tal com mana la regla 7 de la ICAL, ni tampoc per mitjà de cap 
expedient de la Tresoreria municipal conclòs per la Regidoria d'Hisenda. No obstant 
això, el càlcul del saldo de dubtós cobrament es recull en la liquidació del pressupost, 
amb un informe previ de la Intervenció. 

En la memòria del Compte General, en l'últim apartat, s'assenyala la falta de personal 
tècnic i econòmic, que fa que una bona part dels errors comptables comesos en la gestió 
siguen detectats durant l'elaboració del Compte General. 

També ens han informat que diversos ajuntaments, entre els quals es troba el de 
Benidorm, estan negociant un conveni amb una empresa informàtica per tal de 
dissenyar i desenvolupar una nova aplicació de gestió econòmica, pressupostària i 
patrimonial i de relacions telemàtiques amb els proveïdors. La gestió pressupostària 
comporta la desconcentració de la gestió de la despesa per centres gestors. 

Quant als registres comptables, en l'exercici de 2006 desapareix l'obligació d'obtenir i 
conservar els tradicionals llibres de comptabilitat en paper i s'hi estableix que les bases 
de dades del sistema informàtic on resideixen els registres comptables constituiran un 
suport suficient per a dur la comptabilitat de l'Entitat. Hem consultat el mòdul 
informàtic de comptabilitat, a fi de verificar si existeixen opcions en l'aplicació 
informàtica per a obtenir els llibres de comptabilitat principal, i hem comprovat que 
estan tots disponibles en l'aplicació informàtica, llevat del llibre d'inventaris i balanços 
(s'ha de dir que sí que s'hi pot obtenir una part del contingut que comprén aquest últim 
llibre, en concret el balanç i el compte de resultats). 

4.2 Compte General 

4.2.1 Tramitació 

El Compte General de l'Ajuntament va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 28 d'abril 
de 2008, fora del termini legal (cosa que incompleix el que s'estableix en l'article 212.4 
del TRLRHL), i va ser tramés en aquesta Sindicatura el 15 de maig de 2008. 

Tal com es desprén del quadre 4.2, el Compte General ha sigut aprovat sense 
reclamacions. 
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Exercici de 2006 

Tràmits / Ens 
Data 
legal 

Data del 
compliment

Enviament a la Intervenció del compte de: 

Ajuntament 15/05/07 No consta 

Formació, per part de la Intervenció, del Compte General i enviament a la 
Comissió Especial de Comptes 01/06/07 15/02/08 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes No consta 25/02/08 

Inici de l'exposició al públic del Compte General, juntament amb el 
dictamen No consta 27/02/08 

Final del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més) 21/03/08 04/04/08 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió d'un nou 
informe de la Comissió Especial de Comptes. Si no n'hi ha, cal expressar 
la data del certificat del registre que indique que no s'hi han presentat 
reclamacions No consta 11/04/08 

Aprovació, o no, del Compte General per part del Ple de l'Entitat 01/10/07 28/04/08 

Tramesa del Compte General a la Sindicatura de Comptes 31/10/07 15/05/08 

Quadre 4.2 
 

4.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren els estats que integren el Compte General, d'acord amb les 
regles 98 i següents de la ICAL. 

 

Contingut ICAL 2004, regla 98 
Exercici 2006 
Ajuntament 

Balanç  Consta 

Compte del resultat economicopatrimonial Consta 

Estat de liquidació del pressupost Consta 

Liquidació del pressupost de despeses Consta 

Resum de la classificació econòmica de la despesa Consta 

Liquidació del pressupost d'ingressos Consta 

Resultat pressupostari Consta 

Memòria Consta 

Actes d'arqueig de caixa Consta 

Certificació de saldos en entitats financeres i conciliacions bancàries Consta 

Quadre 4.3 
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En l'examen de la documentació del Compte General (compresos els justificants i els 
annexos que l'acompanyen), s'ha observat que no hi consta la memòria demostrativa del 
grau de compliment dels objectius. 

Quant als estats que conformen el dit Compte, destaca el següent: 

- L'excepció al principi de meritació i imputació de la transacció en el cas 
d'aprovar despeses pel procediment de reconeixement extrajudicial. 

- La falta d'imatge fidel en els comptes d'immobilitzat, ja que en la memòria 
mateixa es reconeix la inexistència d'un inventari de béns que permeta portar 
adequadament l'immobilitzat de l'Entitat. D'altra banda, en el punt 22 de la 
memòria s'adverteix que no s'han fet assentaments d'amortitzacions durant 
l'exercici de 2006; el motiu n'ha sigut la falta d'inventari municipal. En aquest 
sentit, l'Ajuntament, en al·legacions, assenyala que en 2007 ha creat un 
departament per a confeccionar i mantenir l'inventari. 

- En el quadre dels fons propis de la memòria, no s'inclou el resultat de l'exercici 
de 2006 i, per tant, no coincideix el saldo final dels fons propis. 

- L'estat del deute no casa amb els saldos a 1 de gener i a 31 de desembre del 
balanç. El punt 22 de la memòria ja adverteix sobre aquest fet i el justifica per 
raó de la falta de personal de l'Ajuntament. 

- El saldo creditor del compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al 
pressupost" a 31 de desembre de 2006, està sobrevalorat en 3.436.269 euros, a 
causa d'un error informàtic que va ser esmenat en 2007. 

En els annexos del present Informe figuren les incidències significatives del Compte 
General detectades per la plataforma de rendició de comptes. 

D'altra banda, no es presenta informació sobre els conceptes següents: 

- patrimoni públic del sòl, 

- informació sobre els ingressos i les despeses, 

- compromisos d'ingrés, 

- compromisos de despeses i ingressos a càrrec d'exercicis futurs. 

4.2.3 Comentaris més rellevants sobre els estats financers del Compte General 

4.2.3.1 El Compte de l'Ajuntament 

En l'annex I d'aquest Informe figuren el balanç i el compte del resultat 
economicopatrimonial. En relació amb aquests estats, destaca que l'actiu i el passiu, en 
l'exercici de 2006, ascendien a 214.865.299 euros i experimentaren un creixement del 
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7,0%, respecte a 2005. Les pèrdues de l'exercici de 2006 s'elevaren a 8.449.002 euros, 
mentre que en l'exercici de 2005 s'obtingueren beneficis per import de 3.805.855 euros. 

Així mateix, en els annexos figura la liquidació del pressupost corrent, la liquidació de 
pressuposts tancats, el resultat pressupostari i l'estat de romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2006. 

En el pressupost de despeses, el grau d'execució (que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives), és del 84,9%. L'execució del pressupost de 
despeses és especialment baixa en el capítol 6, "Inversions reals", que només assoleix 
una execució del 36,3%. La causa d'aquesta baixa execució s'analitza àmpliament en 
l'apartat 4.3.3 de l'Informe. 

El pressupost d'ingressos presenta un grau d'execució (que relaciona els drets 
reconeguts amb les previsions definitives) del 85,2%. Resulta significativa l'execució 
dels capítols 7 i 9, del 41,7% i del 76,9% respectivament, i que té la seua explicació en 
la baixa execució del capítol 6 de despeses, ja que en ambdós casos es tracta d'ingressos 
afectats a aquestes despeses. 

També són significatius els aspectes següents: 

- El grau de compliment del pressupost d'ingressos (que relaciona els cobraments 
amb els drets reconeguts), és del 77,7% i el de despeses (que relaciona els 
pagaments amb les obligacions reconegudes), és del 77,5%. 

- El resultat pressupostari va ser de 238.536 euros i l'ajustat, de -4.031.042 euros. 
No obstant això, s'ha de tenir en compte que en 2007 i 2008 s'han aprovat 
despeses de 2006, per mitjà del procediment extrajudicial, per import de 
10.189.303 euros (vegeu l'apartat 4.3.3 de l'Informe). 

- El romanent de tresoreria total va ser de 5.965.758 euros; d'aquest import, el 
disponible per a despeses generals n'era de -5.979.830 euros. El romanent de 
tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat s'elevà a 6.182.768 euros. 

 A més dels 10.189.303 euros de reconeixements extrajudicials, també cal tenir 
present que existeix una quantitat significativa de drets pendents de cobrament 
amb una antiguitat superior als quatre anys de prescripció establits en la LGT. El 
pendent de cobrament a 31 de desembre amb una antiguitat superior a quatre 
anys en aqueixa data, ascendia a 14.057.107 euros; però el saldo de dubtós 
cobrament que figura en el romanent de tresoreria només és de 5.762.819 euros. 

 En l'exercici de 2007 es depuren els drets procedents d'exercicis tancats i això 
provoca una baixa d'11.475.411 euros. 

 D'altra banda, i atenent al romanent de tresoreria ajustat negatiu, s'hi assenyala 
que l'Ajuntament de Benidorm ha pres una de les mesures que recull l'article 193 
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del TRLRHL, i ha aprovat el pressupost de l'exercici de 2008 amb un superàvit 
de 5.981.429 euros. 

En el quadre 4.4 i en els paràgrafs següents figura, en euros, l'evolució entre 2003 i 
2006 de les magnituds pressupostàries i de l'endeutament, segons la informació que 
mostren els estats financers de l'Ajuntament. D'aquesta evolució, en destaca el següent: 

- Les previsions definitives dels pressuposts d'ingressos i despeses han disminuït 
en un 16,3% des de l'exercici de 2003, i presenten una tendència a la baixa des 
del dit exercici. 

- Els drets reconeguts i les obligacions reconegudes han descendit un 12,1% i un 
1,9% respectivament des de l'exercici de 2003. 

- Tret de l'exercici de 2005 (en què s'aconsegueix un grau d'execució del 76,9%), 
el grau d'execució del pressupost d'ingressos ha oscil·lat entre el 81,1% i el 
85,2%. De fet, la baixa execució de l'exercici de 2005 ha repercutit en una 
disminució -respecte de 2004- del resultat pressupostari ajustat del 73,4% i del 
68,2% en el romanent de tresoreria per a despeses generals. L'execució del 
pressupost d'ingressos en 2006 també ha influït en la variació negativa que 
presenta tant el resultat pressupostari entre 2005 i 2006 (-224,7%), com el 
romanent de tresoreria per a despeses generals referit a aqueix mateix període    
(-428,8%). 

- Al seu torn, el grau d'execució del pressupost de despeses presenta una tendència 
a l'alça en 2006 i s'hi situa en el 84,9%. 

- En el període 2003-2006 el resultat pressupostari ajustat ha experimentat una 
disminució del 236,4%; se'n produeix la caiguda més important en l'any que 
analitzem, el 2006, en passar d'un import de 3.231.958 euros a -4.031.042 euros. 

- En el període 2003-2006, el romanent de tresoreria per a despeses generals ha 
disminuït un 1.481,1%. Igual que en el cas del resultat pressupostari ajustat, la 
disminució més important es produeix en 2006, puix que arriba -428,8%. 

- Des de l'exercici de 2003 l'Ajuntament té necessitat de finançament. L'any de 
major necessitat de finançament va ser 2003: -12.858.432 euros. Aquest import 
va disminuir un 62,2% en 2004, quan la necessitat de finançament es xifrà en         
-4.858.710 euros. Aquest dèficit ha anat augmentant en els anys 2005 i 2006. 

- L'índex d'endeutament troba el seu punt més elevat en 2005, amb un 12,2%. En 
2006 cau fins al 8,7%. 

- La capacitat d'estalvi ha anat disminuint al llarg del període analitzat, i passa de 
4.553.683 euros en 2003 a -3.830.952 euros en 2006. 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 40 - 

- L'endeutament a llarg termini, segons el balanç a 31 de desembre de 2003, era 
de 55.894.893 euros. En els tres exercicis següents s'ha elevat, fins a situar-se en 
2006 en 69.576.737 euros. 

 
Exercici 

Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Pressupost inicial 99.604.140 91.327.637 98.875.006 101.224.085

Previsions d'ingressos definitives 125.894.027 107.155.344 109.017.946 105.326.784

Previsions de despeses definitives 125.894.027 107.155.344 109.017.946 105.326.784

Drets reconeguts 102.095.666 89.035.665 83.818.772 89.696.049

Obligacions reconegudes 91.165.127 88.035.936 88.301.184 89.457.512

Grau d'execució del pressupost ingressos 81,1% 83,1% 76,9% 85,2%

Grau d'execució del pressupost despeses 72,4% 82,2% 81,0% 84,9%

Resultat pressupostari ajustat 2.955.923 12.170.183 3.231.958 (4.031.042)

Romanent de tresoreria per a despeses grals. 432.974 5.719.479 1.818.930 (5.979.830)

Romanent de tresoreria (*) 12.496.589 7.811.019 1.912.930 5.965.758

Índex d'endeutament (**) 8,0% 9,2% 12,2% 8,7%

Capacitat d'estalvi (***) 4.553.683 9.476.409 (546.515) (3.830.952)

Capacitat o necessitat de finançament (****) (12.858.432) (4.858.710) (5.433.296) (6.626.635)

Endeutament a llarg termini segons el balanç 55.894.893 61.738.185 62.691.886 69.576.737

(*) Cal assenyalar que, a partir de 2006, en el romanent de tresoreria no es dedueixen prèviament els 
saldos de dubtós cobrament que -segons la ICAL de 2004- s'han de tenir en compte per a obtenir 
el romanent de tresoreria per a despeses generals. 

(**) Índex d'endeutament: "ratio" de càrrega financera en relació amb els recursos liquidats per 
operacions corrents. 

(***) La "ratio" de capacitat d'estalvi s'ha obtingut a partir de la diferència entre els drets reconeguts 
en els capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1, 2 i 4, tot deduint al seu torn 
la càrrega financera (considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 
9 de despeses). 

(****) Capacitat o necessitat de finançament: diferència entre els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 
7 d'ingressos, i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7. 

Quadre 4.4 
 

En el gràfic de la pàgina següent es recull l'evolució de les previsions inicials i 
definitives dels exercicis de 2003 a 2006. 
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En els gràfics següents es considera l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes, així com dels graus d'execució, dels pressuposts d'ingressos i despeses 
dels exercicis de 2003 a 2006. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2003 a 23006. Destaca la disminució del dit resultat. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria total. 

Romanent tresoreria total
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En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'índex d'endeutament 
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El gràfic següent mostra l'evolució de la capacitat d'estalvi en els últims quatre 
exercicis. 
 

 
 
El gràfic següent reflecteix l'evolució de la capacitat de finançament en els últims quatre 
exercicis. 
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En el gràfic següent es mostra l'evolució de l'endeutament a llarg termini, segons el 
balanç. 
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4.3 Pressupost: elaboració i formació 

4.3.1 Aspectes organitzatius 

Com a qüestió prèvia, s'ha de dir que no ens han facilitat cap norma interna on es 
determine l'estructura administrativa del personal de l'Ajuntament. No obstant això, el 
personal d'Intervenció ens ha informat sobre l'estructura administrativa actual del 
departament de l'Àrea Econòmica, que és on elaboren el pressupost: 

- Regidories: Trameten a l'Àrea Econòmica les propostes dels pressuposts de cada 
una de les regidories. Des de la Regidoria d'Hisenda, i a través de l'Àrea 
Econòmica, es canalitza tota la gestió del pressupost municipal. 

- Interventor: Exerceix les funcions de control financer i d'eficàcia i emet 
informes, dictàmens i propostes. 

- Responsable de pressuposts i comptabilitat: Dirigeix el departament de 
comptabilitat i control pressupostari. Coordina totes les seccions i assumeix les 
funcions de l'interventor durant les absències d'aquest. Depén directament de 
l'interventor. 
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- Responsable de comptabilitat: Li correspon portar materialment la comptabilitat 
municipal. Depén del responsable de pressuposts i comptabilitat. 

- Responsable de comptabilitat pressupostària, que depén del responsable de 
comptabilitat. 

- Administratius caps de negociat: són responsables directes del negociat, 
encarregats de la tramitació pressupostària i comptable de les diferents fases de 
les despeses i els ingressos. Depén del responsable de comptabilitat. 

- Administratius i auxiliars administratius: realitzen tasques de tramitació 
pressupostària i comptable, registre i tramitació de factures, etc. 

De tota això i de les comprovacions efectuades, en destaquen els aspectes següents: 

- No hi ha normes internes aprovades que regulen la tramitació del pressupost. És 
cert que existeix un manual d'intervenció, confeccionat pel departament (però no 
aprovat per cap òrgan de l'Ajuntament), que estableix els distints terminis per a 
elaborar el pressupost. Es nota en falta un procediment que especifique 
instruccions més concretes, com ara el personal implicat i els criteris per a 
elaborar el pressupost d'ingressos i despeses, l'estandardització de la informació 
i de la documentació que han de retre les distintes regidories, etc. La Regidoria 
d'Hisenda només dicta l'ordre d'inici de l'elaboració i la sol·licitud de dades a 
unes altres regidories o departaments, que es trameten per correu intern. 

- Falta una més adequada i definida segregació i descentralització de funcions per 
a elaborar i fiscalitzar el pressupost, ja que les dites funcions, les realitza la 
Intervenció mateixa o unitats que depenen d'aquesta. També hem observat que 
no sempre hi ha hagut la deguda coordinació entre les unitats administratives      
-pel que fa al seguiment del pressupost-, entre les regidories i l'Àrea Econòmica. 

- L'Ajuntament no disposa d'una classificació de llocs de treball que descriga les 
funcions del lloc i la forma de proveir-lo, la denominació, les característiques 
essencials, les retribucions complementàries i els requisits exigits per a ocupar-
lo. Tampoc no consta cap relació de llocs de treball degudament aprovada i 
publicada conformement als requisits establits en l'article 15 del Text Refós de 
la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 
d'octubre de 1995. 

4.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del 23 de desembre de 2005, acordà aprovar 
inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2006, amb unes previsions 
d'ingressos i despeses de 101.224.085 euros. No s'hi van presentar reclamacions. 
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Entitat 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006 
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

Ajuntament 98.875.006 101.224.085 2.349.079 2,4% 100,0%

Total pressupost (euros) 98.875.006 101.224.085 2.349.079 2,4% 100,0%

Quadre 4.5 
 

Com que el pressupost de 2006 entrà en vigor amb posterioritat a l'1 de gener de 2006, 
el pressupost de 2005 va se prorrogat per Decret de l'Alcaldia número 1, de 2 de gener 
de 2006; en aquest pressupost es tingué en compte el que s'estableix en l'article 21 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, en el sentit de no considerar prorrogables els 
crèdits destinats a serveis que haguessen de concloure en l'exercici de 2005. 

Quant a la tramitació i el contingut de la documentació del pressupost general, s'hi ha 
observat el següent: 

- No s'han complit els terminis legals d'elaboració i aprovació del pressupost 
general. 

- L'annex de personal, que es denomina "relació de llocs de treball", està 
incomplet i només inclou, per a cada lloc, el grup i els complements de 
destinació i específic corresponents. No existeix, per tant, l'oportuna correlació 
entre aquesta relació i el capítol 1 del pressupost de despeses; cosa que vulnera 
el que s'estableix en l'article 18.c) del Reial Decret 500/1990. A més a més, 
segons una diligència de l'interventor de 16 de desembre de 2005, l'annex de 
personal és el mateix que es va incorporar al pressupost de 2005, amb dues 
excepcions sol·licitades per les regidories de Serveis Tècnics i d'Esports. 

- D'acord amb les proves que assenyalem en l'apartat 4.3.3, l'annex d'inversions 
no recull de forma real els anys d'inici i de finalització dels projectes. 

- Pel que fa al contingut de les bases d'execució, s'ha d'assenyalar que hi ha 
matèries que han de ser regulades per mitjà d'aquestes normes, conformement a 
l'article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, però que a pesar d'això no 
s'hi han pres en consideració; entre altres, en destaquen les següents: 

· Relació expressa i taxativa dels crèdits que es declaren ampliables, amb 
el detall dels recursos afectats. 

· Supòsits en què puguen acumular-se diverses fases d'execució del 
pressupost de despeses en un sol acte administratiu. 

- Regulació dels compromisos de despeses plurianuals i de les 
incorporacions de romanents de crèdit. 
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D'altra banda, s'ha observat que les bases d'execució consideren actuacions no 
autoritzades pel TRLRHL; destaquen les següents: 

a) L'article 6 de les bases d'execució del pressupost regula el tractament que s'ha de 
donar a algunes obligacions que no s'han ajustat al principi d'anualitat, ja siga        
-com en el primer supòsit- perquè es tracta d'obligacions degudament adquirides 
el suport documental de les quals es rebrà després d'haver tancat l'exercici, o bé       
-com en el segon cas- perquè han sigut efectuades sense crèdit suficient o 
adequat: 

· "Les obligacions no reconegudes procedents d'exercicis anteriors de les 
quals no hi haja suport documental a 31 de desembre de l'exercici 
precedent; amb l'aprovació prèvia i expressa del seu reconeixement i de 
la seua aplicació al pressupost vigent". 

· "Les obligacions no reconegudes procedents d'exercicis anteriors per a 
les quals, encara que tinguessen suport documental a 31 de desembre de 
l'exercici precedent, no hagués sigut possible l'aplicació pressupostària 
per insuficiència de crèdit; amb l'aprovació prèvia i expressa del seu 
reconeixement i de la seua aplicació al pressupost vigent". 

b) En l'article 31, "Actes d'execució pressupostària preterits", s'estableix que: 
"S'autoritza l'Alcaldia i la Regidoria d'Hisenda perquè, en l'àmbit de les seues 
competències respectives, puguen adoptar, una vegada finalitzat l'exercici 
pressupostari (31 de desembre), resolucions que afecten actes d'execució 
pressupostària la meritació dels quals corresponga a l'exercici finalitzat". En 
aquest article es considera la possibilitat de dictar actes administratius de 
contingut econòmic amb efectes retroactius. 

L'informe economicofinancer no fa referència als aspectes que, segons l'article 18 del 
Reial Decret 500/1990, cal prendre en consideració; concretament: 

- No s'hi justifica, per a cap concepte del pressupost, l'evolució dels ingressos ni 
les variacions de les previsions inicials respecte de l'exercici anterior. 

- No s'hi expliquen les variacions del pressupost de despeses ni la suficiència dels 
crèdits per a atendre el compliment de les obligacions exigibles i de les despeses 
de funcionament dels serveis, ni -en conseqüència- tampoc l'anivellament efectiu 
del pressupost, ja que l'informe solament es pronuncia des del punt de vista 
estrictament formal. 

- No hi figura el detall ni l'import de les operacions de crèdit previstes, ni les 
característiques i condicions financeres de tot ordre en què hom preveu 
concertar-les, ni la càrrega financera que suporten i que hauran de suportar les 
entitats, abans i després de la seua formalització. 
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Quant a l'informe de la Intervenció, que està recollit en el mateix document que 
l'informe economicofinancer, destaca el següent: "En resum, des del punt de vista 
estrictament formal, aquesta Intervenció entén que el projecte presentat atén la 
cobertura de les obligacions contretes per l'Ajuntament i les despeses necessàries per al 
seu funcionament normal. S'estima que -sent molt estrictes en la gestió dels ingressos 
pressupostats, i si es manté el context econòmic actual- al final de l'exercici es podria 
aconseguir una execució anivellada que evite el dèficit pressupostari; la qual cosa 
cobra una rellevància especial, ateses les exigències de la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostària". 

4.3.3 Anàlisi de les estimacions de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Hem analitzat les previsions d'ingressos i despeses de l'Ajuntament. En el quadre 4.6 es 
reflecteix, en euros, l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis 
de 2005 i 2006, tant en termes relatius, com absoluts; així com el percentatge de 
representació de cada un dels capítols sobre el total. 

 

Capítols 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

1 Imposts directes 34.612.000 35.243.950 631.950 1,8% 34,8%

2 Imposts indirectes 1.300.000 1.500.000 200.000 15,4% 1,5%

3 Taxes i d'altres ingressos 35.160.666 32.495.200 (2.665.466) (7,6%) 32,1%

4 Transferències corrents 14.279.682 15.792.877 1.513.195 10,6% 15,6%

5 Ingressos patrimonials 1.851.699 1.943.499 91.800 5,0% 1,9%

7 Transferències de capital 991.500 2.035.552 1.044.052 105,3% 2,0%

8 Actius financers 219.000 219.000 0 0,0% 0,2%

9 Passius financers 10.460.459 11.994.007 1.533.548 14,7% 11,8%

Total ingressos 98.875.006 101.224.085 2.349.079 2,4% 100,0%
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

1 Despeses de personal 29.452.609 31.116.830 1.664.221 5,7% 30,7%

2 Despeses en béns cts. i serveis 32.264.806 38.660.092 6.395.286 19,8% 38,2%

3 Despeses financeres 2.850.000 3.125.000 275.000 9,6% 3,1%

4 Transferències corrents 8.832.187 9.426.780 594.593 6,7% 9,3%

6 Inversions reals 20.356.404 14.401.383 (5.955.021) (29,3%) 14,2%

8 Actius financers 219.000 219.000 0 0,0% 0,2%

9 Passius financers 4.900.000 4.275.000 (625.000) (12,8%) 4,2%

Total despeses 98.875.006 101.224.085 2.349.079 2,4% 100,0%

Quadre 4.6 
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El pressupost de l'exercici de 2006 ha experimentat un creixement del 2,4%, en relació 
amb l'exercici anterior. Entre els capítols d'ingressos, una de les variacions percentuals 
més significatives correspon al capítol 7, "Transferències de capital", que s'incrementa 
en un 105,3% respecte de l'exercici anterior. Aquest augment es deu principalment a 
l'increment del 129,1% en el subconcepte 7610, "Transferències de capital de la 
Diputació", que -com veurem en l'apartat següent- no hi ha constatació de la 
documentació que va servir de base per a dotar aquesta previsió en el pressupost. 

En els capítols de despeses destaquen les variacions dels capítols 2 i 6, ja que el primer 
s'incrementa en un 19,8% i el segon disminueix en un 29,3%. Tenint en compte la 
composició dels pressupost d'ingressos de 2005 i 2006, això significa que s'hi ha produït 
un canvi significatiu en la destinació dels recursos de l'Entitat, d'inversions a despesa 
corrent. No obstant això, cal considerar que en 2006 es van aprovar despeses d'exercicis 
anteriors per 6.990.872 euros, la gran majoria del capítol 2, "Despeses en béns corrents i 
serveis". 

4.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos s'han analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

a) Haver tingut un grau d'execució o de compliment no elevat: 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d'execució 
inferior al 85% i una diferència entre els drets reconeguts nets i la 
previsió definitiva superior a 100.000 euros, en termes absoluts. 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment inferior al 90% i un import pendent de cobrament superior a 
100.000 euros. 

b) Haver sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2007 i 
2008 (fins a l'acabament del treball de camp). S'han considerat significatives 
aquelles baixes de més de 30.000 euros i que representaven almenys un 15% del 
pendent de cobrament a 31 de desembre de 2006, a escala de subconcepte. 

c) Que les modificacions de les previsions han sigut rellevants. Es consideren 
rellevants aquelles modificacions -a escala de subconcepte- de més de 100.000 
euros en termes absoluts, i que representen almenys un 15% de la previsió 
inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, s'han seleccionat aquells 
que tenien modificacions superiors a 100.000 euros. 

d) Que les previsions inicials de 2006 han sofrit variacions significatives, respecte 
a les de 2005. Es considera que són significatives les variacions d'import 
superior a 100.000 euros en termes absoluts i que representen almenys el 15% 
en termes relatius, a escala de subconcepte. 
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En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen algun comentari. 

 

Subconcepte 
Descripció 

subconcepte 
Previsions 

inicials 
Total 

modifics. 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació 

neta 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

Baixes 
2007 i 
2008 

11400 IIVTNU 6.000.000 0 6.000.000 4.203.909 3.713.193 70,1% 88,3% 73.132

31005 Recollida escombraries 7.800.000 0 7.800.000 7.018.018 5.192.367 90,0% 74,0% 1.578.788

31006 Clavegueram 2.500.000 0 2.500.000 868.443 868.443 34,7% 100,0% 0

31008 Escoles infantils 275.000 0 275.000 155.279 149.318 56,5% 96,2% 995

31010 Instal·lacions esport. 1.850.000 0 1.850.000 199.138 199.138 10,8% 100,0% 0

31201 Llicències urbaníst. 4.150.000 0 4.150.000 2.987.917 2.987.917 72,0% 100,0% 0

34000 Aigua 8.300.000 0 8.300.000 6.743.046 4.424.510 81,2% 65,6% 0

39300 Interessos demora 370.000 0 370.000 231.096 95.788 62,5% 41,4% 135.307

39900 Altres ingres. divers. 450.000 394.418 844.418 540.481 389.522 64,0% 72,1% 108.076

45500 C. Autòn. Mun. Tur. 900.000 0 900.000 847.123 0 94,1% 0,0% 0

45502 Com. Autòn. D'altres 1.444.286 132.568 1.576.854 890.718 470.077 56,5% 52,8% 28.050

45503 C. Autòn. Casa Oficis 698.591 0 698.591 217.777 (5.189) 31,2% (2,4%) 0

46200 Altres transfs. D. Prov. 225.000 0 225.000 16.000 10.000 7,1% 62,5% 1.134

55000 Concessions admtives. 150.000 0 150.000 116.398 75.898 77,6% 65,2% 36.750

55900 D'altres aprofitaments 1.749.499 0 1.749.499 1.559.597 1.202.024 89,1% 77,1% 357.573

75500 D'Admó. Gral. C. A. 666.552 362.990 1.029.542 155.490 0 15,1% 0,0% 1

76100 De diputs. i cons. 1.369.000 108.086 1.477.086 195.804 0 13,3% 0,0% 0

79000 Comunitat Europea 0 1.191.448 1.191.448 1.191.448 0 100,0% 0,0% 0

91701 Préstecs llarg termini 11.994.007 0 11.994.007 9.224.879 1.248.092 76,9% 13,5% 0

Total 50.891.935 2.189.510 53.081.445 37.362.561 21.021.098 70,4% 56,3% 2.319.806

Quadre 4.7 
 

De l'anàlisi dels subconceptes anteriors, en destaca el següent: 

a) El subconcepte 11400, "IIVTNU", ha tingut una baixa execució, del 70,1%, que 
en termes absoluts suposa un excés de previsió d'1.796.091 euros. L'explicació 
del tècnic encarregat d'elaborar els pressuposts és que es tracta d'una partida amb 
grans fluctuacions, vinculades al dinamisme del sector immobiliari; per aquesta 
raó optaren per mantenir les previsions de l'exercici anterior, a pesar que ja en 
2005 l'execució en va ser del 88,3%. 

b) En el subconcepte 31005, "Recollida d'escombraries", destaca la baixa execució, 
que es tradueix en un defecte d'execució -en termes absoluts- de 781.982 euros. 
No ens han explicat per què la baixa és un 1,3% superior a la de l'exercici 2005 
anterior, en què l'execució arribà al 91%. 
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 En aquest subconcepte d'ingressos també crida l'atenció el baix grau de 
compliment, del 74,0% en termes percentuals; així com unes anul·lacions en 
l'exercici de 2007 per import d'1.578.788 euros. L'Ajuntament justifica el baix 
grau de compliment en el fet que, fins a l'exercici de 2008, la recaptació de la 
taxa tant en període voluntari, com en executiu, la portava la mateixa empresa 
concessionària. 

 A més a més, hem analitzat les anul·lacions d'exercicis posteriors, especialment 
una que ascendia a 1.144.105 euros, i s'ha comprovat que es tracta d'un canvi de 
recaptació voluntària a recaptació executiva, els drets de la qual van ser donats 
de baixa i novament d'alta en 2007, en comptes simplement de canviar el codi 
d'identificació de la fase de recaptació en què es trobaven. Tot i que aquesta 
operació no afecta els estats de resultat pressupostari i de romanent de tresoreria, 
sí que afecta el pressupost com a instrument de planificació i gestió, ja que 
podria suposar en l'exercici de 2007 una sobrevaloració dels ingressos de 
l'exercici. 

c) Les previsions definitives del subconcepte 31006, "Clavegueram", ascendiren a 
2.500.000 euros; tanmateix, se'n van liquidar drets per import de 868.443 euros, 
que donen una execució del 34,7%. L'Ajuntament justifica aquesta baixa 
execució com a conseqüència de discrepàncies en les liquidacions presentades 
per l'empresa concessionària. Hem comprovat que la baixa execució es va deure 
a la demora en la presentació de liquidacions corresponents a 2006. 

d) El subconcepte 31008, "Escoles infantils", registra els ingressos per la prestació 
del servei de les escoles infantils de Benidorm. S'estableixen en el pressupost 
previsions per import de 275.000 euros, un 83,3% majors que en l'exercici 
anterior; tanmateix, l'execució només n'assolí el 56,5%, que en termes absoluts 
significa un import de 119.721 euros. La justificació que dóna l'Ajuntament no 
és suficient per a explicar-ne la baixa execució. 

e) El subconcepte pressupostari 31010, "Instal·lacions esportives", recull l'import 
derivat de la prestació de serveis relacionats amb el Palau d'Esports de Benidorm 
i només té una execució del 10,8%. En termes absoluts, la diferència entre els 
ingressos prevists i els drets reconeguts es va xifrar en 1.650.862 euros. No 
consta cap justificació d'aquesta diferència tan elevada. 

f) El subconcepte 31201, "Llicències urbanístiques", ha tingut una baixa execució, 
del 72,0%, que en termes absoluts és d'1.162.083 euros. L'explicació del tècnic 
encarregat d'elaborar els pressuposts és la mateixa que dóna per al subconcepte 
11400, "IIVTNU", sent els drets liquidats en l'exercici de 2005 de 3.397.673 
euros. 

g) En el subconcepte 39300, "Interessos de demora", destaca la baixa execució, que 
es xifra en un 62,5%; així com les anul·lacions produïdes en exercicis posteriors, 
de 135.307 euros. 
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 Les dites anul·lacions són conseqüència del conveni entre l'Ajuntament de 
Benidorm i l'empresa pública de la Generalitat Valenciana Societat Projectes 
Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U., per mitjà del qual s'aprova la 
compensació de les despeses per la clausura de l'abocador municipal de 
Benidorm i de les liquidacions emeses per l'Ajuntament números 2006/1661 i 
2006/1662, per l'expropiació dels terrenys de l'abocador i els interessos de 
demora meritats. En aquest subconcepte, òbviament, tan sols es registren els 
ingressos per interessos de demora; l'anul·lació dels drets corresponents als 
terrenys es fa en el subconcepte 55900, "D'altres aprofitaments". 

h) El subconcepte 39900, "D'altres ingressos diversos", presenta unes previsions 
inicials de 450.000 euros, que són modificades en 394.418 euros. 

 La modificació de crèdit es fa a conseqüència d'una generació d'ingressos per a 
realitzar la urbanització de la "Partida d'Almafrà", per un total de 621.918 euros. 
Els ingressos generats corresponen a les quotes d'urbanització, per l'import 
consignat en aquest subconcepte, 394.418 euros, i una subvenció que es 
reconeix en el subconcepte 75.500. 

 Pel que fa a les quotes d'urbanització, a la data de realització d'aquesta 
modificació, 15 de desembre de 2006, l'única documentació que en suporta 
l'ingrés és el Pla d'Actuació Integrada, on s'estableixen els termes generals del 
finançament del projecte. Tenint en compte que l'article 181 del TRLRHL 
estableix, com a requisit per a la realització de modificacions per generació de 
crèdit, que existisquen "compromisos ferms d'aportació de persones físiques o 
jurídiques", es considera que la dita modificació no s'ajusta a l'exigència 
requerida pel precepte legal citat. 

 Quant a les anul·lacions, hem analitzat la composició de l'import de 108.076 
euros i s'ha comprovat que es tracta de dates per baixa de multes, consignades 
també en aquest subconcepte, totes per imports inferiors a 61.000 euros. 

i) El subconcepte 45500, "Comunitat Autònoma, municipis turístics", recull la 
subvenció atorgada anualment per l'Agència Valenciana del Turisme als 
municipis turístics. La consignació inicial està calculada basant-se en la quantitat 
que s'havia de satisfer en 2005 (conformement a la Resolució de la dita Agència 
de juny de 2005), incrementada en un 3%, d'acord amb el creixement de l'IPC en 
el component addicional que s'ha utilitzat per a calcular la compensació. El que 
ocorre és que l'Agència va cometre un error en exercicis anteriors, que és 
corregit mitjançant la compensació de la quantitat que s'ha de pagar en aquest 
exercici, de tal forma que passa de 928.155 euros a 847.123 euros. 

j) Els subconceptes 45502, "Comunitat Autònoma. D'altres", 45503, "Comunitat 
Autònoma. Casa dels Oficis", 46200, "D'altres transferències Diputació", 55000, 
"Concessions administratives", i 55900, "D'altres aprofitaments", tenen uns 
percentatges d'execució del 56,5%, 31,2%, 7,1%, 77,6% i 89,1%, 
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respectivament. No consta justificació documental de les previsions inicials 
d'aquests subconceptes. 

 Hem constatat, en aquests subconceptes i en els analitzats en els apartats 
següents, que l'estimació de les previsions inicials del pressupost es fa sense la 
informació necessària per a fer-ho. En aquest cas, es tracta de previsions 
d'ingressos corrents, que financen despesa corrent. Tal com es desprén de les 
execucions de cada un d'aquests subconceptes, els drets reconeguts només han 
representat una mitjana del 49,3% de les seues previsions, quan els crèdits que 
financen estan al voltant del 99,9%. Això provoca un desequilibri que s'ha vist 
reflectit en el resultat pressupostari i en el romanent de tresoreria. 

 A més a més, l'esmentada mancança documental o -el que és igual- de 
compromisos ferms d'aportació, contravé el que s'indica en l'article 173.6 del 
TRLRHL. 

 L'anul·lació del subconcepte 55900, "D'altres aprofitaments", per 357.573 euros, 
correspon a l'anul·lació de la venda dels terrenys de l'abocador municipal a què 
hem fet referència en el paràgraf g). 

k) El subconcepte 75500, "De l'Administració General de la Comunitat 
Autònoma", s'aprova inicialment per 666.552 euros; aquest saldo inicial es 
modifica en 362.990 euros, de manera que la previsió definitiva és d'1.029.542 
euros, dels quals solament es reconeixen 155.490 euros. 

 D'acord amb el pla d'inversions, la consignació inicial del pressupost finança el 
següent: 

 
Núm. 

projecte Pressupostària Denominació projecte Total 
Any 

inici/final 
Total 

projecte 
Transfe-
rències 

32/2006  14 5110 61000 Vies públiques: Calvari 800.000 2006 800.000 500.000 

36/2006 20 5111 61000 Platges: Infraestructures 78.500 2006 78.500 15.776 

37/2006 20 5111 62400 Platges: Vehicles 50.000 2006 50.000 12.000 

38/2006 20 5111 62500 Platges: Mobiliari 76.200 2006 76.200 33.100 

40/2006 23 6220 60000 Comerç: Asfaltat mercadet 100.000 2006 100.000 90.000 

41/2006 23 6221 63500 Consum: Mobiliari 15.676 2006 15.676 15.676 

Total 666.552 

Quadre 4.8 
 

 Hem sol·licitat la justificació documental del compromís ferm per part de la 
comunitat autònoma, a la data d'elaboració del pressupost, de les subvencions 
més significatives de "Calvari" i "Asfaltat Mercadet"; però no ens l'han 
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facilitada. Dels drets reconeguts en aquest subconcepte, cap no en respon al que 
hi ha consignat en les previsions inicials. 

 La modificació de crèdit correspon fonamentalment a dos expedients per 
generació d'ingressos, com a conseqüència de la notificació de la recepció de 
dues subvencions, una de 92.534 euros per a la construcció del Centre Social 
"Rincón de Loix" i una altra de la Diputació Provincial d'Alacant per un import 
de 227.500 euros, que finança en un 37,0% el projecte "Urbanització 
d'Almafrà". La modificació s'imputa incorrectament a aquest subconcepte 
d'ingressos, ja que els drets (87.718 euros, corresponents a la inversió realitzada 
en l'exercici), els reconeixen correctament en el concepte 761, "Transferències 
de capital de diputacions i conselleries". 

l) En el subconcepte 76100, "De diputacions i conselleries", s'aproven unes 
previsions inicials d'1.369.000 euros. Igual com en el cas anterior, no consta 
documentació que justifique aqueixa previsió inicial, i els drets reconeguts 
corresponen a la part de la subvenció de la "Urbanització d'Almafrà", a la qual 
hem fet referència en el paràgraf anterior, i a la subvenció per a la realització del 
carrer de Sella, associada a una modificació de crèdit. 

 La dita modificació de crèdit, per un import de 108.086 euros, es tracta d'una 
incorporació de crèdits corresponents al projecte d'obres del carrer de Sella, 
finançat majoritàriament amb una subvenció de la Diputació per aqueix mateix 
import, la qual es reconeix i es cobra en 2006. 

m) En el subconcepte 79000, "Comunitat Europea", es recull una modificació -per 
generació d'ingressos- per la subvenció atorgada en 2003 per la Unió Europea a 
través dels fons FEDER, per a la construcció del Centre Social "Rincón de 
Loix", per un import d'1.191.448 euros. En l'exercici de 2007 es cobren 
1.053.104 euros i els 138.045 euros restants es cobren el 12 de juny de 2008. 

n) El subconcepte 91701, "Préstecs a llarg termini", registra unes previsions 
d'11.994.007 euros i uns drets reconeguts de 9.224.879 euros. Pel que fa a les 
previsions inicials, no consta l'existència de cap documentació que done suport a 
la seua consignació en els pressuposts. Com podrem veure a l'hora d'analitzar els 
crèdits pressupostaris, hi havia un percentatge elevat de projectes consignats en 
el pressupost de despeses que no comptava -en el moment d'elaborar els 
pressuposts- amb informació sobre el seu finançament; raó per la qual -i sense 
cap tipus de documentació que donés suport a la seua consignació- es vinculen a 
la partida d'ingressos 91701, "Préstecs a llarg termini". 

 Posteriorment, si definitivament s'executa el projecte, es sol·licita el préstec per 
la quantitat executada -a escala de pressupost de despeses- a 31 de desembre de 
l'exercici (vegeu l'apartat següent). Aquesta manera de treballar contravé el que 
s'estableix en l'article 173.6.a) del TRLRHL, on es condiciona la disponibilitat 
dels crèdits a l'existència de documents fefaents que acrediten els compromisos 
de crèdits. 
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 En relació amb els 9.224.879 euros reconeguts en l'exercici, hem obtingut la 
documentació de tres contractes de préstec: un de signat el dia 10 d'octubre de 
2006 per a finançar la revisió de preus de l'ajuntament nou, per un import de 
661.320 euros, i un altre per a finançar la part executada de quinze projectes 
distints, per import de 7.976.787 euros. Aquest préstec es signa el 26 de gener de 
2007, raó per la qual calia haver-lo reconegut en l'exercici de 2007. Aquest fet 
afecta el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria total; però no el 
resultat pressupostari ajustat ni el romanent de tresoreria per a despeses generals, 
ja que aquestes últimes magnituds han sigut corregides per mitjà de les 
desviacions de finançament. 

 El tercer dret reconegut, per import de 586.772 euros, correspon a un contracte 
de préstec signat en 2005, que s'anul·la en pressuposts tancats i es reconeix de 
nou en 2006. 

4.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses s'han analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

a) Haver tingut un grau d'execució o de compliment no elevat: 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d'execució 
inferior al 85% i una diferència entre obligacions reconegudes i crèdit 
definitiu superior a 500.000 euros, en termes absoluts. 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment del 90% i un import pendent de pagament superior a 
500.000 euros. 

b) Haver sigut objecte d'alguna modificació de crèdits significativa. Es consideren 
rellevants aquelles modificacions -a escala de subconcepte- majors de 500.000 
euros en termes absoluts (alça o baixa), i que representen almenys un 15% del 
crèdit inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, són seleccionats si 
tenen modificacions superiors a 500.000 euros. 

c) Haver detectat despeses de l'exercici de 2006 imputades a exercicis posteriors. 

d) Que els crèdits inicials hagen sofrit variacions significatives respecte a les de 
2005. Es consideren significatives aquelles variacions de més de 500.000 euros 
en termes absoluts (alça o baixa) i que representen almenys una variació relativa 
del 15% a escala de subconcepte. 

En el quadre següent es mostren els subconceptes -analitzats conformement als criteris 
anteriors- que requereixen algun comentari. 
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Subcon. Descripció subconcepte 
Crèdits 
inicials 

Total 
modifics. 

Crèdits 
definitius 

Obligs. 
recon. 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Extra-
judicials 

12000 Funcionaris, bàsiques 7.775.853 2.995.485 10.771.337 8.469.132 8.469.132 78,6% 100,0% 0

16400 Compl. familiar func. actiu 20.194 -1.465.901 (1.445.707) 17.750 17.750 (1,2%) 100,0% 0

21000 Conserv. infraestructura 1.435.300 0 1.435.300 1.126.160 590.783 78,5% 52,5% 287.157

21300 Conserv. instal·lacions 1.220.700 0 1.220.700 1.209.228 742.722 99,1% 61,4% 878.182

22100 Energia elèctrica 1.110.000 0 1.110.000 1.018.317 1.018.317 91,7% 100,0% 1.005.553

22200 Telefòniques 700.000 60.000 760.000 737.514 737.514 97,0% 100,0% 547.309

22602 Publicitat i propaganda 1.644.450 (184.685) 1.459.765 1.599.301 1.123.546 109,6% 70,3% 843.149

22607 Festes populars 3.092.914 0 3.092.914 2.741.044 2.455.616 88,6% 89,6% 91.774

22700 Servei neteja 17.228.869 0 17.228.869 16.594.047 7.204.711 96,3% 43,4% 2.710.070

22701 Seguretat 1.388.400 0 1.388.400 894.056 621.830 64,4% 69,6% 66.765

31000 Interessos 2.825.000 1.511.000 4.336.000 1.378.156 1.378.156 31,8% 100,0% 0

48900 D'altres transferències 2.440.069 (93.454) 2.346.615 1.995.994 1.876.268 85,1% 94,0% 0

60000 Inversió: terrenys 478.500 546.918 1.025.418 237.005 0 23,1% 0,0% 0

61000 Inversió: infraestructura 2.870.000 389.334 3.259.334 397.403 0 12,2% 0,0% 0

61100 Inversió: instal·lacions 500.000 36.230 536.230 39.178 0 7,3% 0,0% 0

62200 Inversió: edificis 8.458.337 2.141.746 10.600.083 4.210.730 799.351 39,7% 19,0% 589.311

62600 Inversió: informàtica 390.900 324.049 714.949 674.950 63.077 94,4% 9,3% 0

91300 A mitjà/llarg, no sec. públ. 4.275.000 (1.511.000) 2.764.000 2.340.028 2.340.028 84,7% 100,0% 0

Totals 57.854.486 4.749.722 62.604.207 45.679.993 29.438.801 73,0% 64,4% 7.019.270

Quadre 4.9 
 

De l'anàlisi del pressupost de despeses realitzada, en destaca el següent: 

a) En el subconcepte 12000, "Funcionaris, bàsiques", hi ha hagut una modificació 
pressupostària significativa de 2.995.485 euros, i posteriorment una baixa 
execució dels crèdits definitius (78,6%). 

 La previsió d'aquest subconcepte de despeses hauria de ser més ajustada, ja que 
existeixen instruments de gestió administrativa que permeten conéixer, en el 
moment d'elaborar els pressuposts, quina serà la despesa de l'exercici. Entre 
aquests instruments destaca: la plantilla de personal, la relació de llocs de treball 
i -si s'havia previst algun augment de la plantilla- la preceptiva oferta d'ocupació 
pública, aprovada abans que el pressupost corresponent. 

 Tanmateix, com que no existeix relació de llocs de treball ni tampoc plantilla de 
personal actualitzada (vegeu l'apartat 4.3.1), l'Àrea Econòmica –que ha indicat la 
falta d'aquesta informació– realitza, d'acord amb la memòria del pressupost, una 
estimació de despeses sobre la base del pressupost anterior. 
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 De la dita falta d'una base adequada per a calcular les despeses de personal, en 
deriva la modificació pressupostària efectuada al final de l'exercici per ajustar 
els crèdits. En l'expedient d'aquesta modificació no n'apareix cap justificació 
raonada de l'import. Segons manifestacions de l'Àrea Econòmica, la realitzen 
basant-se en els crèdits que s'han exhaurit, més una previsió per a la despesa de 
desembre. La causa de la baixa execució és l'errònia estimació del mes de 
desembre. 

b) En el subconcepte 16400, "Complement familiar, funcionari actiu", es produeix 
una modificació pressupostària negativa per import d'1.465.901 euros. Aquesta 
modificació està relacionada amb això d'abans, ja que es tracta d'una 
transferència de crèdit per a les retribucions bàsiques dels funcionaris. 

c) En el subconcepte 21000, "Conservació d'infraestructures", destaca el fet que les 
obligacions reconegudes de l'exercici constituïsquen només el 78,5% dels crèdits 
definitius i que, a pesar d'això, s'aproven en el pressupost de 2007 -per mitjà del 
procediment de reconeixement extrajudicial de crèdits- despeses d'exercicis 
anteriors corresponents a aquest subconcepte per import de 287.157 euros. 

d) En tres subconceptes, s'ha detectat una variació significativa en les previsions 
inicials, respecte a les de l'exercici anterior, i -al seu torn- una falta de concreció 
en la informació facilitada per les regidories de cara a la confecció dels 
pressuposts, ja que, a escala general de tot el pressupost de despeses, no consta 
que els distints centres de despesa de l'Ajuntament presenten a l'Àrea Econòmica 
cap pressupost amb la deguda informació documental. 

- En el subconcepte 22607, "Festes populars", la variació en la previsió 
inicial, respecte de l'exercici anterior, és de 550.530 euros; 
posteriorment, del pressupost d'aquest subconcepte, se n'executa el 
88,6%. Les despeses de 2006 i d'exercicis anteriors detectades en 
exercicis posteriors, no expliquen la variació de les dites previsions 
respecte de l'exercici anterior. 

- En el subconcepte 22701, "Seguretat", hi ha una variació significativa en 
les previsions inicials per import de 836.400 euros, a més d'una baixa 
execució del 64,4%. Això es deu fonamentalment a la partida del "Palau 
d'Esports", que per al primer any té un pressupost de 600.000 euros, però 
de la qual posteriorment solament s'executen 7,3% dels crèdits definitius. 
En l'escrit de la Regidoria d'Esports no s'inclou la sol·licitud de la dita 
partida de despeses i en l'Àrea Econòmica desconeixen tant la base per a 
la previsió de la dita partida, com el motiu de la baixa execució. 

- En el subconcepte 48900, "D'altres transferències", hi ha una variació en 
les previsions inicials -respecte a l'exercici anterior- de 658.849 euros. Es 
deu fonamentalment a dues partides: la d'"Esports", amb una variació de 
597.700 euros, i la de "Desenvolupament local", amb una variació de 
85.168 euros. En la segona, el grau d'execució és d'un 95,2%; però la 
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primera partida es va executar en un 79,4%, i en l'Àrea Econòmica 
desconeixen els motius d'aquest baix grau d'execució. 

e) En el subconcepte 22700, "Serveis de neteja", hi ha despeses significatives en 
exercicis posteriors per import de 2.710.070 euros. D'aquests, n'hi ha 1.103.626 
euros que són de l'exercici de 2006. 

 També en destaca el baix grau de compliment, del 43,4%, al final de l'exercici 
de 2006, i l'import pendent de pagament, que és de 9.389.336 euros. A la data 
del treball de camp, l'import pendent de pagament ascendia a 7.136.312 euros. 
El deute, el tenen fonamentalment amb un dels proveïdors més importants de 
l'Ajuntament i la justificació que s'hi aporta és la falta de liquiditat. 

f) Els subconceptes 31000 i 91300 recullen respectivament els interessos i 
l'amortització dels préstecs. Durant l'exercici es va fer una transferència de crèdit 
per import d'1.511.000 euros des del subconcepte 91300 fins al 31000. Aquesta 
modificació no estava justificada en l'expedient, i es va realitzar -segons 
manifestacions de l'Ajuntament, per poder registrar en el subconcepte 31000 una 
despesa efectuada per la gestió de SUMA, quan el que calia era haver-la 
registrada en el subconcepte 22700, "Treballs realitzats per altres empreses", i, 
per tant, haver fet la transferència al citat subconcepte. 

 D'altra banda, en els dos subconceptes destaca tant l'execució (31,8% i 84,7% 
respectivament), com la modificació pressupostària ja comentada, atés que a la 
data de preparació del pressupost s'havien de conéixer els imports de 
l'amortització i dels interessos que l'Ajuntament ha de desemborsar en aqueix 
any. Però -tal com hem comentat ja en l'apartat 4.2.2de l'Informe- l'estat del 
deute no està actualitzat i no casa amb els saldos d'obertura i tancament del 
balanç. 

g) El subconcepte 60000, "Inversió terrenys", recull en el pressupost inicial crèdits 
per 478.000 euros, sense que conste el suport documental d'aqueixos crèdits 
inicials. Posteriorment s'hi van fer dues modificacions per import de 546.918 
euros: una per 621.918 euros, relativa al projecte "Urbanització de la partida 
d'Almafrà" (vegeu els paràgrafs 'h' i 'k' de l'apartat anterior), i una modificació 
negativa per import de 75.000 euros, que afecta el projecte 14 del "Parc d'Elx". 

 Quant al primer projecte, en el quadre següent se'n mostra el resum de les 
partides, tant de despeses com d'ingressos, que hi han participat. 
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Partida 
ingressos Concepte 

Import 
previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Partida 
despeses Concepte 

Import 
crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

39900 C.U. Almafrà 394.418  600000 Urban. Almafrà 621.918  237.005 

75500 Subv. Diput. 227.500 87.718     

Total 621.918 87.718 Total 621.918 237.005 

Quadre 4.10 
 

Tenint en compte el que es diu en els apartats h) i k), així com l'import de les 
obligacions reconegudes en aquest subconcepte, es pot afirmar que l'Ajuntament 
ha executat obligacions per import de 149.287 euros sense cap compromís ferm 
de finançament. 

h) Les previsions inicials del subconcepte 61000 comprenen un total de vuit 
projectes, d'acord amb l'annex d'inversions del pressupost; n'hi ha cinc de 
finançats al 100% per préstecs, dos de finançats amb préstecs i subvencions i un 
només amb subvencions. 

 No hi ha documentació que acredite -a la data d'elaboració del pressupost- les 
subvencions vinculades a aquests projectes. Pel que fa als préstecs (i tal com 
s'explica en l'apartat anterior), s'ha finançat solament la part executada d'un dels 
projectes, per import de 8.127 euros. 

 La resta de les obligacions reconegudes en aquest subconcepte respon a la 
incorporació de romanents de crèdit, per 389.334 euros, que són executats en la 
seua totalitat. 

i) En el subconcepte 61100 es consignen uns crèdits inicials de 500.000 euros, 
corresponents a tres projectes que -d'acord amb l'annex d'inversions- estan 
finançats amb préstecs. Inicialment, no consta documentació que suporte els 
crèdits inicials; en dos dels projectes se'n reconeix el dret per l'import dels AD i 
en un altre, pel 70,0% del crèdit disposat. D'aquests tres projectes, se'n 
reconeixen obligacions per 2.947 euros; la resta d'obligacions reconegudes 
respon a projectes d'exercicis anteriors que s'hi han incorporat. 

j) En el subconcepte 62200, "Inversió d'edificis", apareix un crèdit inicial de 
8.458.337 euros, que -d'acord amb l'annex d'inversions- està finançat en la seua 
totalitat per préstecs. La pràctica seguida és igual que en els casos anteriors, és a 
dir que s'ha obtingut finançament solament de les obligacions reconegudes en 
l'exercici. 

 No obstant això, és convenient posar èmfasi en el projecte "Palau d'Esports", el 
crèdit inicial del qual va ser de 4.175.369 euros, import que corresponia al segon 
modificat d'un contracte que es va iniciar en 2003. En aquest exercici no es 
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reconeixen obligacions; tanmateix, consta l'existència d'un document de 
l'empresa constructora de data 3 de novembre de 2005 en el qual ja s'exigeix a 
l'Ajuntament l'import d'aqueix segon reformat. En 2006 es sol·licita el dictamen 
preceptiu del Consell Jurídic Consultiu, que va ser desfavorable. En data 31 
d'octubre de 2008 ha sigut aprovat pel Ple de l'Ajuntament. El mateix 
Ajuntament, en al·legacions, ha aportat l'acord subscrit el 28 de novembre de 
2008, d'acabament convencional del procediment administratiu en els termes 
prevists pel Ple de l'Entitat el 31 d'octubre de 2008. 

 També forma part dels crèdits inicials el projecte "Ajuntament Nou", per 
661.620 euros. Aquest import correspon a la revisió de preus requerida en juliol 
de 2005 per la mateixa empresa que en el cas anterior. El reconeixement de les 
obligacions, l'acorda el Ple el 25 de gener de 2007, raó per la qual les 
obligacions es reconeixen en el pressupost de 2007. Ni aquest import ni 
l'anterior, de 4.175.369 euros, no s'han incorporat a cap expedient de 
reconeixement extrajudicial; per tant, no s'han tingut en compte en el quadre 
4.11, que apareix al final d'aquest apartat. 

 Les modificacions dels crèdits inicials, que ascendiren a 2.141.746 euros, 
responen majoritàriament a la incorporació de romanents de crèdit d'exercicis 
anteriors i a una generació de crèdit per import d'1.191.448 euros, que és 
conseqüència de la concessió de la subvenció FEDER per aquest mateix import 
(vegeu l'apartat 4.3.3.1). 

k) El subconcepte 62600 s'aprova amb uns crèdits inicials de 390.900 euros i recull 
dos projectes: un, denominat "Material informàtic", suposa un import de 
325.900 euros, dels quals es reconeixen obligacions per 322.907 euros. Per a 
finançar aquestes obligacions, es va usar una part d'un préstec (vegeu l'apartat 
4.3.3.1). Aquestes obligacions es paguen en l'exercici següent. 

 La modificació de crèdit efectuada respon fonamentalment a dues 
incorporacions de crèdit finançades amb el romanent de tresoreria per a despeses 
generals de l'exercici de 2005. Una per 115.942 euros i una altra per 176.101 
euros. Tots dos crèdits s'hi incorporen per tal de fer front a dues certificacions 
per aquests mateixos imports, de dates 12 i 19 de desembre de 2005; ambdues es 
reconeixen per mitjà del procediment de reconeixement extrajudicial en 2006. A 
la data de redacció d'aquest Informe està pendent de pagament la certificació de 
176.101 euros. 

Tal i com es desprén del que hem descrit anteriorment, mereixen especial referència els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, que resumim en el quadre següent, 
des de l'inici de l'exercici de 2006, fins a agost de 2008, data de realització del present 
treball. 
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Exercici 
aprovació 

Nombre 
d'expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2006
Despeses 

exercici 2006 

Despeses 
exercicis 2007 

i 2008 

2006 22 8.827.338 6.990.872 1.836.466 0 

2007 5 8.440.936 2.370.925 5.864.873 205.139 

2008 7 7.100.919 412.071 1.541.435 5.147.414 

Total 34 24.369.193 9.773.867 9.242.773 5.352.553 

Quadre 4.11 
 

D'aquests expedients, n'hi ha vint que han sigut aprovats per resolució de l'Alcaldia i 
catorze, pel Ple de l'Ajuntament, i que signifiquen 7.655.236 euros i 16.713.957 euros 
respectivament. Això incompleix l'article 22.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el cas 
dels aprovats per Resolució de l'Alcaldia, ja que es tracta d'una competència del Ple de 
l'Ajuntament que no és delegable. 

També s'ha de tenir en compte que, en l'anàlisi dels crèdits pressupostaris, s'han detectat 
despeses d'exercicis anteriors per 661.620 euros i 4.175.369 euros, que provenen de 
l'exercici de 2005 i que no han sigut incorporades en els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits; encara que el seu reconeixement en els pressuposts de 2007 i 
2008, respectivament, sí que ha sigut aprovat pel Ple. 

De les xifres anteriors (i sense tenir en compte el que hem esmentat en el paràgraf 
anterior), es desprén que a l'exercici de 2006 s'han imputat 6.990.872 euros 
d'obligacions d'exercicis anteriors, i que a la data del tancament del dit exercici de 2006 
hi havia pendents de registrar obligacions per import de, si més no, 10.189.304 euros, 
dels quals 2.782.996 euros procedeixen d'exercicis anteriors i 7.406.308 euros, de 
l'exercici de 2006. Com podem veure en el quadre, fins a la data de realització del 
treball de camp s'havien aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
que afecten despeses dels exercicis de 2007 i 2008 per import de 5.352.553 euros. 

4.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

4.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i sobre la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple 
de l'Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 
Les regles 105 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha de 
subministrar, la qual contindrà les dades relatives a l'execució del pressupost corrent 
d'ingressos i despeses, les seues modificacions i els moviments i la situació de la 
tresoreria. 
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En el cas de l'Ajuntament de Benidorm, no hi ha constatació d'acords específics del Ple 
de l'Ajuntament sobre aquesta informació, ni que s'hi hagen tramés informes sobre la 
gestió pressupostària. 

Tampoc no hi ha constatació que la liquidació del pressupost de 2006, que s'aprovà per 
Decret de l'Alcaldia de 16 d'octubre de 2007, fos elaborada abans de l'1 de març de 
2007 (com exigeix l'article 191.3 del TRLRHL). Se'n dóna compte al Ple en la primera 
sessió celebrada després de la seua aprovació, que va ser el 26 d'octubre de 2007. El 25 
d'octubre de 2007 es tramet una còpia de la liquidació del pressupost a l'Administració 
autonòmica i a l'estatal. 

4.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments realitzats. Tanmateix, no tenim constatació que hom haja informat al Ple 
dels advertiments efectuats. 

Dels advertiments efectuats per la Intervenció, en són significatius els següents: 

- Hi ha trenta-quatre decrets de l'Alcaldia que aproven reconeixements 
extrajudicials de crèdit; però és el Ple de l'Ajuntament qui els havia d'haver 
aprovats, en el cas que emparen despeses que no hagen sigut degudament 
adquirides per tractar-se d'una competència que no pot ser objecte de delegació, 
segons l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

- Hi ha nou decrets de l'Alcaldia en què s'aprova la despesa d'una prestació de 
servei mensual de consultoria i assistència esportiva per import de 4.631 euros; 
cosa que representa una despesa total de 41.681 euros. En la Resolució de 
l'Alcaldia s'expressa que s'aproven aquestes despeses sense la preceptiva 
fiscalització prèvia de la Intervenció, ni expedient de contractació, ni compromís 
de despesa. 

- La Intervenció adverteix sobre una operació financera que s'aprova per decret de 
l'Alcaldia. El motiu de l'advertiment és tant l'òrgan que l'aprova, com el 
procediment de contractació; així com una clàusula financera d'un dels 
contractes. 

- Es fan advertiments sobre vuit resolucions del regidor d'Hisenda. En tres, 
s'aprova el reconeixement de l'obligació i el pagament de les assistències a 
sessions del Ple i la dedicació exclusiva de la corporació de gener, febrer i març, 
per 63.588 euros, 69.881 euros i 71.365 euros respectivament; els altres cinc en 
fan referència al reconeixement de l'obligació i l'ordenació del pagament de les 
nòmines de febrer, març, abril, octubre i novembre del personal funcionari, 
laboral, de confiança i contractat en règim de dret administratiu. En tos els casos 
la Intervenció fa constar la necessitat d'adjuntar-hi una còpia de les resolucions i 
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dels acords que emparen les modificacions o variacions hagudes en la nòmina, 
respecte del mes anterior. 

- En unes altres tres resolucions del regidor d'Hisenda, en les quals autoritza la 
cessió de crèdit de factures, es fan advertiments perquè han sigut emeses amb 
anterioritat a la completa prestació del servei. L'import total d'aquestes factures 
va ser d'1.019.000 euros. 

- Hi ha tres advertiments per incidències referents al procediment de contractació. 

- Uns altres quatre decrets de l'Alcaldia, en què s'aprova l'ADO per a fer la 
compensació econòmica a SUMA, per un import total de 228.509 euros, són 
advertits. No hi ha resolució posterior a l'advertiment, perquè no s'acredita de 
forma suficient la liquidació de despeses. 

- Hi ha un decret de l'Alcaldia en què s'aprova la devolució dels imports abonats 
per la taxa d'escombraries i preu de l'aigua a 2.464 pensionistes, seguint el 
costum d'exercicis anteriors, cosa que representa un import de 288.812 euros. En 
l'advertiment s'indica que aquesta bonificació s'ha de considerar en l'ordenança 
fiscal. No hi ha resolució posterior a l'advertiment. 

En l'article 17 de les bases d'execució del pressupost s'indica que, en els expedients de 
contractació, la Intervenció realitzarà la fiscalització prèvia cenyint-se als extrems 
exclusivament preceptius que s'estableixen per a la fiscalització limitada, és a dir a 
l'existència de crèdit suficient i adequat i a la competència de l'òrgan, sense que s'hi 
hagen concretat altres extrems. 

En referència al control financer, l'article 220 del TRLRHL estableix que, "com a 
resultat del control financer efectuat, caldrà emetre un informe escrit, en el qual es 
faran constar totes aquelles observacions i conclusions que es deduïsquen de l'examen 
practicat. Els informes, juntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, 
seran elevats al Ple perquè aquest els examine". En l'exercici de 2006 es va fer un 
control financer que es centrà fonamentalment en la fiscalització de la contractació. 
L'informe resultant va ser aprovat pel Ple, juntament amb el Compte General de 2006, 
en la sessió del 17 d'abril de 2008. 

4.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions fetes en els apartats anteriors, se n'efectuen les següents: 

1.- Sense perjudici de proporcionar informació sobre els ens dependents en el 
Compte General, l'Ajuntament ha de controlar i reflectir en algun registre els ens 
dependents participats, encara que la participació no en siga majoritària, 
compreses les fundacions en què participe. 

2.- El pressupost general de l'Ajuntament és (a més de l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que, com a màxim, pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
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hom preveu liquidar durant l'exercici), un document de planificació de l'activitat 
econòmica de l'Ajuntament. A aqueix efecte, és fonamental prestar una especial 
atenció a l'elaboració del pressupost, raó per la qual es recomana: 

a) Elaborar i aprovar el pressupost de cada exercici dins del termini establit 
per la normativa aplicable, i sempre abans que comence el dit exercici, a 
fi d'evitar que siga necessari prorrogar el de l'any anterior. 

b) Confeccionar unes instruccions que regulen de forma detallada el procés 
d'elaboració del pressupost general i que consideren, entre altres extrems: 

- l'àmbit d'aplicació, 

- els objectius dels programes i les accions pe a aconseguir-los, 

- els òrgans, les unitats i els serveis que intervenen en el procés, 

- els criteris que s'hi han d'aplicar, especialment en matèria 
d'estimació d'ingressos i despeses, 

- els terminis i els models en què s'ha de subministrar la 
informació. 

c) Elaborar de forma adequada tota la documentació que integra el 
pressupost general, i en concret l'informe economicofinancer, el qual 
constitueix un element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació dels 
ingressos i la suficiència dels crèdits. 

d) Establir una adequada segregació de funcions entre les unitats gestores 
que han d'elaborar el pressupost i fer-ne la intervenció. En aquest sentit, 
la redacció i classificació dels llocs de treball són els instruments adients 
per a detallar les funcions assignades a cada lloc de treball. 

e) Resulta necessari aprovar el manual de procediments del departament 
econòmic, considerant que això és l'instrument adequat per a millorar 
tant el funcionament d'aqueixa dependència, com l'elaboració del 
pressupost. En aquest sentit, seria positiu aprofitar el treball realitzat pel 
departament d'Intervenció en l'elaboració del manual de procediments. 

3.- A fi de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té a conéixer de forma 
regular la situació economicofinancera d'aquesta, és necessari definir el termini 
en què s'ha de proporcionar a aqueix òrgan la informació sobre l'execució dels 
pressuposts i sobre la tresoreria de l'entitat, per tal de donar compliment al que 
es disposa en l'article 207 del TRLRHL. Així mateix, cal desenvolupar també el 
que es disposa en la ICAL, quant a concretar la informació que s'ha de 
subministrar al Ple. 
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Finalment, seia positiu ampliar el deure d'informar a què es refereix l'article 218 del 
TRLRHL, posant en coneixement del Ple de l'Ajuntament no solament les resolucions 
en el cas de discrepàncies sobre advertiments, sinó també aquests últims. 
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5. ELDA 

5.1 Aspectes generals 

5.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca del Vinalopó Mitjà, amb 55.289 habitants, segons 
l'actualització del cens a 1 de gener de 2007. La corporació està formada per vint-i-cinc 
membres, després de les eleccions de 2007. 

5.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats per l'Ajuntament 
que integren el Compte General, segons la informació facilitada per l'Ajuntament 
mateix. 

 
Denominació Tipus Participació 

Fundació Escola de Relacions Laborals Organisme autònom 100% 

Institut de Desenvolupament d'Elda i Serveis Administratius Organisme autònom 100% 

Institut Municipal de Serveis Socials Organisme autònom 100% 

Iniciatives d'Elda, S.A. Societat mercantil 100% 

E.M. d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. Societat mercantil 100% 

E.M. d'Informació d'Elda, S.A. Societat mercantil 100% 

Quadre 5.1 
 

D'acord amb les dades que figuren en la informació addicional del Compte General, 
l'Ajuntament també forma part de la Mancomunitat de la Vall del Vinalopó. 

Aquesta informació ha sigut contrastada amb les bases de dades del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, del CIVIS de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques i del Banc d'Espanya. 

En la base del CIVIS figura, a més a més, una societat mercantil de capital íntegrament 
municipal denominada Empresa Municipal Escorxador Comarcal, S.A. Tanmateix, s'ha 
comprovat que aquesta societat va ser dissolta pel mateix Ajuntament en sessió 
realitzada l'1 d'agost de 1996 i que, per tant, no hauria de figurar en la mencionada base 
de dades. 

La base de dades del Ministeri d'Economia i Hisenda registra que l'Ajuntament forma 
part de dues fundacions, denominades Fundació Museu del Calcer i Institució de la Fira 
d'Alacant, i d'una institució sense ànim de lucre denominada associació per al 
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Desenvolupament Rural de la Comarca del Vinalopó Mitjà (MEDIVER). Aquesta 
informació està pendent de ser aclarida per l'Ajuntament. 

5.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord específic sobre normes per a dur la 
comptabilitat, a pesar de possibilitar-ho així la regla 7 de la Instrucció de Comptabilitat 
de 2004; si bé és cert que la regulació existent en la dita matèria està continguda en les 
bases d'execució del pressupost, les quals són aprovades pel Ple de l'Ajuntament com 
una documentació més del pressupost. 

Les bases regulen de forma parcial les normes relatives a la comptabilitat, ja que, encara 
que prenen en consideració el procediment general de gestió pressupostària, aquest 
solament es limita a la gestió de la despesa, sense cap referència a les operacions del 
pressupost d'ingressos, ni a les operacions comptables del tancament de l'exercici, ni 
tampoc als criteris d'amortització. 

D'acord amb la regla 14 de la ICAL, desapareix l'obligació d'obtenir i conservar els 
llibres de comptabilitat tradicional en paper i s'estableix que les bases de dades del 
sistema informàtic on residisquen els registres comptables constituiran un suport 
suficient per a portar la comptabilitat de l'entitat. Desapareix, per tant, la concepció 
tradicional de llibre de comptabilitat i és substituïda per la de base de dades comptable, i 
ha de ser la mateixa entitat qui determine l'estructura concreta d'aquesta base de dades. 

En les comprovacions realitzades per aquesta Sindicatura, s'ha fet evident que 
l'aplicació comptable permet obtenir, en general, tots els llibres de la comptabilitat 
principal i auxiliar regulats per l'antiga ICAL. Tanmateix, l'Ajuntament no disposa de 
l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de 
l'immobilitzat a la data d'aprovació dels comptes anuals d'aquest exercici. 

5.2 Compte General 

5.2.1 Tramitació 

El Compte General de l'Ajuntament, que està format pel compte propi de l'Ajuntament, 
els comptes dels organismes autònoms Fundació Escola de Relacions Laborals, Institut 
de Desenvolupament d'Elda i Serveis Administratius i Institut Municipal de Serveis 
Socials, i els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament municipal 
Iniciatives d'Elda, S.A. (IDELSA), E.M. d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. (EMUDESA), i 
E.M. d'Informació d'Elda, S.A. (EMIDESA), va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 7 
de novembre de 2008, fora del termini legalment establit a aqueix efecte, el qual 
finalitzava l'1 d'octubre de 2007. La tramitació del Compte General de 2006 no ha 
complit els terminis establits en la legislació vigent. Això es produeix fonamentalment 
perquè els comptes anuals de l'exercici de 2006 de la societat participada al 100% 
EMUDESA no van ser aprovats en el termini establit pe la legislació mercantil. El 25 
d'abril de 2007 el president del consell d'administració en trameté els comptes anuals de 
2006, juntament amb l'informe d'auditoria, el qual incloïa un advertiment sobre la 
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improbable compensació de pèrdues amb beneficis d'exercicis futurs i, per tant, la 
impossibilitat de recuperar un crèdit fiscal de 334.181 euros, el reconeixement dels 
quals com a despeses implicaria que la societat tingués fons propis negatius. A més a 
més, el dit informe incloïa una incertesa relacionada amb la falta d'inscripció en el 
registre de la propietat d'un terreny valorat en 180.304 euros, que va aportar el mateix 
Ajuntament. Els comptes anuals d'EMUDESA no foren aprovats inicialment en la 
sessió que es va fer el 29 de juny de 2007, perquè es va instar el consell d'administració 
a reformular els comptes anuals d'acord amb el que es deia en l'informe d'auditoria. El 
31 de març de 2008 el consell d'administració pren l'acord de no reformular els comptes 
anuals de 2006, els quals s'aproven en el Ple de 6 de juny de 2008. 

Entre els tràmits realitzats per l'Ajuntament, podem esmentar que, davant de la incertesa 
creada per no disposar dels comptes anuals d'EMUDESA aprovats, es va fer una 
consulta a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat sobre si podien aprovar el 
Compte General de l'Ajuntament sense haver aprovat encara els comptes d'una empresa 
de capital íntegrament municipal. En la resposta, de data 6 de febrer de 2008, la IGAE 
estima que els comptes de les societats mercantils participades al cent per cent per 
l'Ajuntament han de ser tramesos a la Intervenció de l'entitat, a l'efecte de formar-ne el 
Compte General una vegada aprovats els dits comptes pel Ple de la corporació (junta 
general d'accionistes), i que el Compte General no es pot formar mentre no es reben els 
comptes de totes les societats participades al cent per cent per l'entitat. 

El quadre següent recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què han 
sigut formalitzats, les quals mostren que no s'han realitzat dins dels terminis prevists 
legalment; no consta l'existència de reclamacions. 
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Exercici de 2006 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment 

Enviament a la Intervenció del compte de:    

AJUNTAMENT  - 

ORGANISMES AUTÒNOMS:   

              Fundació Escola de Relacions Laborals 15/05/07 No consta 

              Institut de Desenvolupament d'Elda i Serveis Administratius 15/05/07 No consta 

              Institut Municipal de Serveis Socials 15/05/07 No consta 

SOCIETATS MERCANTILS ÍNTEGRAMENT MUNICIPALS:    

              Iniciatives d'Elda, S.A. 15/05/07 29/06/07 

              E.M. d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. 15/05/07 06/06/08 

              E.M. d'Informació d'Elda, S.A. 15/05/07 29/06/07 

Formació, per part de la Intervenció, del Compte General i enviament 
a la Comissió Especial de Comptes 01/06/07 No consta 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes  12/09/08 

Inici d'exposició al públic del Compte General, juntament amb el 
dictamen  2/10/08 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més)   

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió de nou 
informe de la Comissió Especial de Comptes. Si no existeixen, indicar 
data del certificat del registre que indique que no s'han presentat 
reclamacions   

Aprovació, o no, del Compte General per part del Ple de l'entitat 01/10/07 07/11/08 

Enviament del Compte General a la Sindicatura de Comptes 31/10/07 11/02/08 

Quadre 5.2 
 

5.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren, per tipus d'entitat, els estats que integren el compte propi 
de l'Ajuntament i els dels seus organismes autònoms, d'acord amb la regla 98 de la 
ICAL. 
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Exercici 2006 

Organismes autònoms administratius 

Contingut ICAL 2004, regla 98 Ajuntament 

Fundació 
Escola de 
Relacions 
Laborals 

Institut de 
Desenvolup. 

d'Elda i Serveis 
Administratius 

Institut 
Municipal 
de Serveis 

Socials 

Balanç  Consta Consta Consta Consta 

Compte del resultat economicopatrimonial Consta Consta Consta Consta 

Estat de liquidació del pressupost Consta Consta Consta Consta 

Liquidació del pressupost de despeses Consta Consta Consta Consta 

Resum de la classificació econòmica de la despesa Consta Consta Consta Consta 

Liquidació del pressupost d'ingressos Consta Consta Consta Consta 

Resultat pressupostari Consta Consta Consta Consta 

Memòria Consta Consta Consta Consta 

Actes d'arqueig de caixa Consta Consta Consta Consta 

Certificacions saldos en entitats financeres i conciliacions 
bancàries Consta Consta Consta Consta 

Quadre 5.3 
 

En l'examen de la documentació del Compte General, inclosos els seus justificants i 
annexos, s'ha observat que comprén, a més del compte propi de l'Ajuntament, els 
comptes dels organismes Fundació Escola de Relacions Laborals, Institut de 
Desenvolupament d'Elda i Serveis Administratius i Institut Municipal de Serveis 
Socials, i els de les societats mercantils de capital íntegrament municipal Iniciatives 
d'Elda, S.A. (IDELSA), E.M. d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. (EMUDESA), i E.M. 
d'Informació d'Elda, S.A. (EMIDESA). 

Els comptes de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms estan integrats pels estats 
assenyalats en la regla 98. Es pot esmentar que el contingut de la memòria s'ajusta al 
que es regula en la nova ICAL, llevat del següent: 

- En les normes de valoració s'indica que tant en l'immobilitzat material, com en 
l'immaterial, no s'han realitzat les amortitzacions, perquè l'Ajuntament no 
disposa de l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en 
els comptes de l'immobilitzat a la data de l'aprovació dels comptes anuals 
d'aquest exercici. 

- No s'han formalitzat els quadres que contenen la informació relativa a 
l'endeutament; encara que aquesta informació ha sigut facilitada "a posteriori" 
per l'Entitat en un document independent. 

- L'Entitat porta el control relatiu a les despeses amb finançament afectat de forma 
manual, fora de l'aplicació comptable. En la documentació tramesa 
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telemàticament, no existeix correlació entre la informació inclosa en la memòria 
i la informació rellevant en el resultat pressupostari i romanent de tresoreria; 
encara que sí que es dóna aquesta correlació en l'expedient en suport de paper 
del Compte General. 

- No s'hi ha inclòs cap indicador de gestió. 

El Compte General comprén la documentació complementària que es descriu en la regla 
101; llevat de la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis, perquè aquest 
document -tal com indica la mateixa Intervenció en l'expedient- és de difícil elaboració, 
ja que l'Ajuntament i els seus organismes autònoms no disposen d'una classificació dels 
serveis prestats ni de cap sistema de comptabilitat analítica. 

En els annexos d'aquest Informe figuren les incidències significatives del Compte 
General detectades per la plataforma de rendició de comptes. 

5.2.3 Comentaris més rellevants dels estats financers del Compte General 

5.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En l'annex I d'aquest Informe figuren el balanç i el compte del resultat 
economicopatrimonial. En relació amb aquests estats, destaca que l'actiu i el passiu en 
l'exercici de 2006 ascendien a 117.416.065 euros, i que experimentaren un increment 
del 6,8% respecte a 2005. El resultat de l'exercici de 2006 va ser de 4.889.378 euros, un 
6,7% menys que en l'exercici anterior. 

Així mateix, en l'annex I es mostra la liquidació del pressupost corrent, la liquidació de 
pressuposts tancats, el resultat pressupostari i l'estat de romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2006. 

La liquidació del pressupost presenta un resultat pressupostari de 957.037 euros i un 
resultat pressupostari ajustat de 4.762.970 euros. 

El romanent de tresoreria total va ser de 8.433.512 euros; d'aquest import, el disponible 
per a despeses generals en va ser de 3.506.608 euros. El romanent de tresoreria afectat a 
despeses amb finançament afectat s'elevà a 3.692.911 euros. 

En el pressupost de despeses, el grau d'execució (que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives) és del 91,8%; malgrat que el capítol 6, 
"Inversions reals", mostra una execució del 67,5%. 

El pressupost d'ingressos presenta un grau d'execució (que relaciona els drets 
reconeguts amb les previsions definitives) del 93,0%; hi són rellevants els graus 
d'execució dels capítols 7, "Transferències de capital", i 8, "Actius financers", que són 
del 44,9% i del 30,0% respectivament. No obstant això, cal indicar que en cinc capítols 
s'han reconegut drets d'import superior al pressupostat. 
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A més a més, el grau de compliment del pressupost d'ingressos (que relaciona els 
cobraments amb els drets reconeguts), és del 89,1%, i el de despeses (que relaciona els 
pagaments amb les obligacions reconegudes), del 86,9%. 

En el quadre 5.4 i en els gràfics següents figura, en euros, l'evolució entre 2003 i 2006 
de les magnituds pressupostàries i de l'endeutament, segons la informació que mostren 
els estats financers de l'Ajuntament. Com a qüestió prèvia als comentaris relatius a 
l'evolució del pressupost de 2006, s'ha de remarcar que es tracta d'un pressupost 
prorrogat. 

- Les previsions definitives d'ingressos per a l'exercici de 2006 s'eleven a 
44.440.371 euros i mostren un increment del 4,3% respecte a l'exercici anterior; 
mentre que els crèdits definitius han augmentat fins a 43.998.035 euros, un 3,2% 
més que en l'exercici de 2005. 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos en el període analitzat, des de 2003 
fins a 2006, ha sigut superior al 92% en tots els períodes; tot i que s'ha reduït en 
5,2 punts percentuals des de 2003 a 2006. Així mateix, en relació amb el 
pressupost de despeses, el grau d'execució ha sigut pròxim al 92% en el dit 
període; llevat de l'exercici de 2005, en què va ser del 82,2%. 

- Especialment significatiu és l'augment experimentat en el resultat pressupostari 
ajustat, que ha passat d'1.821.238 euros en 2003 a 4.762.970 euros; cosa que 
representa un increment del 161,5% en el període. En l'exercici de 2005 
l'increment ha sigut del 83,0%. 

- També mereix una atenció especial l'increment en el romanent de tresoreria per 
a despeses generals, en situar-se, al tancament de l'exercici de 2006, en 
3.506.608 euros, després d'haver augmentat un 63,8% respecte de 2005 i 
d'experimentar un increment del 996,0% al llarg del període 2003-2006. 

- L'índex d'endeutament, tal i com ha sigut definit en el quadre anterior, es situa al 
voltant del 9%. 

- La capacitat de finançament en 2006 és de 965.974 euros, un 78,8% menys que 
en l'any anterior. 

- L'endeutament a llarg termini segons el balanç, que en exercicis anteriors 
significava uns 21 milions d'euros, s'ha reduït en un 11,6%, a causa de la 
reclassificació a curt termini de deutes amb entitats de crèdit. 
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Exercici 

Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Pressupost inicial (ingressos) 27.661.962 31.448.508 35.052.962 35.052.962 

Pressupost inicial (despeses) 27.201.272 30.572.171 35.052.962 28.674.202 

Previsions ingressos definitives 32.157.766 34.359.290 42.619.867 44.440.371 

Previsions despeses definitives 31.697.076 33.482.953 42.619.867 43.998.035 

Drets reconeguts 31.589.201 33.146.041 39.443.922 41.344.635 

Obligacions reconegudes 30.001.679 30.805.447 35.019.205 40.387.597 

Grau d'execució pressupost d'ingressos 98,2% 96,5% 92,5% 93,0% 

Grau d'execució pressupost de despeses 94,7% 92,0% 82,2% 91,8% 

Resultat pressupostari ajustat 1.821.238 2.247.537 2.602.746 4.762.970 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 319.952 1.106.075 2.140.448 3.506.608 

Romanent de tresoreria (*) 1.449.920 2.639.503 6.690.314 8.433.512 

Índex d'endeutament (**) 9,1% 9,6% 8,3% 8,7% 

Capacitat d'estalvi (***) 2.581.042 2.065.676 3.005.671 3.229.375 

Capacitat o necessitat de finançament (****) 2.707.459 3.188.230 4.548.859 965.974 

Endeutament a llarg termini segons el balanç 21.948.423 21.107.341 21.033.688 18.599.055 

(*) S'ha de tenir en compte que, a partir de 2006, en el romanent de tresoreria no es dedueixen 
prèviament els saldos de dubtós cobrament que -segons la ICAL de 2004- cal prendre en 
consideració a l'hora d'obtenir el romanent de tresoreria per a despeses generals. 

(**) Índex d'endeutament: "ratio" de càrrega financera sobre recursos liquidats d'operacions corrents. 

(***) La "ratio" de capacitat d'estalvi s'ha obtingut a partir de la diferència entre els drets reconeguts 
en els capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1, 2 i 4, tot deduint al seu torn 
la càrrega financera, considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 
9 de despeses. 

(****) Capacitat o necessitat de finançament: diferència entre els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 
7 d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7. 

Quadre 5.4 
 

En el gràfic següent es mostra l'evolució de les previsions inicials i definitives 
d'ingressos i despeses dels exercicis de 2003 a 2006. 
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En els gràfics següents es considera l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i els graus d'execució dels pressuposts d'ingressos i despeses dels exercicis 
de 2003 a 2006. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2003 a 2006. 
 

 

Obligacions reconegudes

30.001.679 30.805.447

35.019.205

40.387.597 
94,7%

92,0%

82,2%

91,8% 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

40.000.000 

45.000.000 

2003 2004 2005 2006
74,0% 
76,0% 
78,0% 
80,0% 
82,0% 
84,0% 
86,0% 
88,0% 
90,0% 
92,0% 
94,0% 
96,0% 

G
rau d'execució

Obligacions reconegudes Grau d'execució pressupost de despeses

Resultat pressupostari ajustat

1.821.238
2.247.537

2.602.746

4.762.970 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

2003 2004 2005 2006 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 77 - 

En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria total. 
 

 
 

En el gràfic següent es mostra l'evolució de l'índex d'endeutament. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució de la capacitat d'estalvi en els últims quatre 
exercicis. 
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En el gràfic següent es mostra l'evolució de l'endeutament a llarg termini, segons el 
balanç. 
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5.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

En el quadre següent es reflecteix, en euros, el resultat pressupostari sense ajustar i 
l'ajustat, així com els romanents de tresoreria total, per a despeses generals i per a 
despeses amb finançament afectat, dels organismes autònoms Fundació Escola de 
Relacions Laborals, Institut de Desenvolupament d'Elda i Serveis Administratius i 
Institut Municipal de Serveis Socials. 

 

Denominació 
Resultat 
pressup. 

Rtat. pressup. 
ajustat 

Rtat. tresor. 
total 

Rom. tresor. 
desps. grals. 

Excés de 
finançament 

afectat 

Institut Desenvolupament 
Elda  (83.688) (137.332) 110.196 (199.383) 309.579 

Fundació Escola Relacions 
Laborals 18.676 20.556 30.468 30.468 0 

Institut Municipal Serveis 
Socials (132.204) 13.317 129.687 129.145 0 
 

En el quadre següent es mostra, en euros, el resultat de l'exercici de les societats 
mercantils participades íntegrament per l'Ajuntament. 

 
Denominació Resultat 

Iniciatives d'Elda, S.A. 11.883 

E.M. d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. 13.854 

E.M. d'Informació d'Elda, S.A. (9.597) 

Quadre 5.6 
 

5.3 Pressupost: elaboració i formació 

5.3.1 Aspectes organitzatius 

L'Ajuntament no disposa de cap organigrama aprovat; no obstant això, ens han indicat 
que l'estructura administrativa que intervé en l'elaboració i fiscalització del pressupost 
és la següent: 

- Regidoria d'Hisenda: Exerceix la direcció en l'elaboració dels pressuposts. 

- Direcció de la Secció de Control Pressupostari: Elabora annexos, memòries, 
estat del deute, consolidacions i d'altra documentació necessària, així com 
l'esborrany de les bases d'execució, i compta amb la col·laboració i assistència 
de la cap de la Secció de Comptabilitat i de la cap de la Secció de Rendes. 
Aquestes tres seccions depenen de la Intervenció. 
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- Direcció de la Secció de Personal: S'encarrega d'elaborar l'annex de personal i la 
informació sobre el capítol 1 del pressupost, "Despeses de personal". 

- D'altres àrees gestores: Participen per mitjà de les regidories corresponents. 

De tot això i de les comprovacions efectuades destaquen els aspectes següents: 

- No existeix una adequada segregació de funcions en l'elaboració i fiscalització 
del pressupost, ja que les dites funcions són realitzades per unitats que depenen 
de la mateixa Intervenció, la qual, a més, subscriu els informes 
economicofinancers i el d'intervenció. 

- No hi ha cap reglament intern aprovat. 

- L'Ajuntament no disposa de la relació de llocs de treball. Aquest document, en el 
moment d'elaborar el present Informe, estan preparant-lo amb la col·laboració 
d'una empresa externa (segons que consta en el Decret de l'Alcaldia de 14 d'abril 
de 2008, per mitjà del qual s'adjudica el contracte d'elaboració de la relació de 
llocs de treball). 

 Tampoc no ens han proporcionat la corresponent classificació de llocs de treball, 
document on s'han de descriure les funcions assignades a cada lloc, segons el 
que es disposa en l'article 14.2 del Text Refós de la Llei de Funció Pública 
Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995. L'Entitat ens 
ha facilitat la plantilla i el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament, documents 
que han sigut modificats pel Ple de l'Ajuntament al llarg dels exercicis analitzats. 
La plantilla i el catàleg de llocs de treball vigents per al pressupost de 2005 van 
ser modificats pel Ple de 25 de febrer de 2005 i posteriorment publicats en el 
"Butlletí Oficial de la Província". El catàleg de llocs de treball conté la 
informació següent: denominació, unitat orgànica a què pertany, número i 
situació de cada lloc, grup, complement de destinació, complement específic, 
forma de provisió i classe de relació (laboral, funcionari o eventual). 

 En el catàleg citat consta l'anteriorment mencionada Direcció de la Secció de 
Control Pressupostari, més un lloc d'auxiliar d'administració general (grup D) de 
la Secció de Control Pressupostari (però aquest últim, segons que ens han 
indicat, no participa en l'elaboració del pressupost). 

- En l'exercici de 2006, l'Ajuntament assenyala que, per a confeccionar els seus 
pressuposts, no existeixen instruccions internes elaborades com a tals. 

5.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El projecte de pressupost general per a l'exercici de 2006 va ser proposat pel president 
de la corporació, perquè l'aprovés el Ple de l'Ajuntament, en la sessió realitzada el 24 
d'abril de 2006; però no va ser aprovat. Com que durant l'exercici de 2006 no es va 
aprovar pressupost per a l'exercici (malgrat el que es regula en l'article 169.6 del 
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TRLRHL i en l'article 21 del Reial Decret 500, de 20 d'abril de 1990), doncs entrà en 
vigor el pressupost de 2005 prorrogat, acordat per Decret de l'Alcaldia de data 2 de 
gener de 2006, amb l'informe previ de la Intervenció. 

Encara que en la Resolució de l'Alcaldia s'indicava que disminuïen les previsions 
inicials d'ingressos per la totalitat dels capítols 6, 7 i 9, comptablement es va obrir el 
pressupost amb les mateixes quantitats que figuraven com a previsions inicials en el 
pressupost de 2005. Posteriorment, això es va registrar en comptabilitat com si es tractés 
d'ajusts per pròrroga de pressuposts. 

Al comparar les previsions inicials (juntament amb la modificació pressupostària 
número 1, segons els registres comptables), amb les previsions que s'indiquen en el 
Decret de l'Alcaldia, es veu que van registrar en comptabilitat -com a crèdits inicials- els 
corresponents al capítol 7 de despeses (a pesar que, segons que s'establia en el Decret, 
no eren prorrogables), i que ascendien a 62.506 euros. No obstant això, aquestes 
partides no han sigut executades en l'exercici de 2006. 
 

Quadre 5.7 

Capítols 

Previsions 
inicials 2006 

(1) 

Modificació 
pressupostària 

1 / 2006 (2) 
Subtotal  

(1+2) 

Previsions 
segons Decret 

d'Alcaldia Diferències 
1 Imposts directes 14.754.896 0 14.754.896 14.754.896 0
2 Imposts indirectes 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0
3 Taxes i d'altres ingressos 4.144.805 0 4.144.805 4.144.805 0
4 Transferències corrents 10.032.189 (30.000) 10.002.189 10.002.189 0
5 Ingressos patrimonials 120.611 0 120.611 120.611 0
6 Alienació inversions reals 790.000 (790.000) 0 0 0
7 Transferències capital 1.029.451 (1.029.451) 0 0 0
8 Actius financers 931.010 0 931.010 931.010 0
9 Passius financers 2.000.000 (2.000.000) 0 0 0

Total ingressos 35.052.962 (3.849.451) 31.203.511 31.203.511 0
   

Capítols 

Previsions 
inicials 2006 

(1) 

Modificació 
pressupostària 

1 / 2006 (2) 
Subtotal  

(1+2) 

Previsions 
segons Decret 

d'Alcaldia Diferències 
1 Despeses de personal 12.366.488 0 12.366.488 12.366.488 0
2 Desps. béns corrents i serveis 10.483.984 0 10.483.984 10.483.983 0
3 Despeses financeres 244.472 860.391 1.104.863 1.104.863 0
4 Transferències corrents 2.463.156 1.098.565 3.561.721 3.561.721 0
6 Inversions reals 78.125 0 78.125 78.125 0
7 Transferències capital 62.506 0 62.506 0 62.506
8 Actius financers 931.010 0 931.010 931.010 0
9 Passius financers 2.044.461 128.017 2.172.478 2.172.478 0

Total despeses 28.674.202 2.086.973 30.761.175 30.698.668 0
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En relació amb la pròrroga efectuada es poden fer les observacions següents: 

a) Es prorroguen les previsions que figuren en el capítol 4 d'ingressos; llevat d'una 
partida de 30.000 euros que corresponen a transferències d'empeses privades de 
reforestació. Tanmateix, el dit capítol pot incloure alguns ingressos que, pel seu 
caràcter temporal, només es podien aconseguir en l'exercici de 2005, com és el 
cas de determinades subvencions. 

 Es prorroga la totalitat del capítol 4 de despeses; llevat de dues partides per 
import de 266.826 euros en concepte de transferències corrents a organismes 
autònoms i consorcis. Aquest capítol pot incloure crèdits que emparen despeses 
que haurien conclòs en l'any 2005. 

 D'altra banda, es considera no prorrogable tot el capítol 6; llevat de determinades 
partides de crèdits per a inversions recurrents any a any i finançades amb 
recursos generals, per un import de 78.125 euros. També es considera no 
prorrogable tot el capítol 7, que comprén les transferències a organismes 
autònoms per a escometre inversions. 

 Es consideren no prorrogables crèdits referits a operacions corrents 
corresponents al capítol 2, per import de 32.900 euros. 

b) En relació amb tot això, cal indicar que no ens han facilitat la relació de serveis i 
programes que finalitzaren en 2005. 

Hem comprovat el contingut i la tramitació de la documentació del pressupost general 
de l'exercici de 2005 i s'hi ha observat el següent: 

a) No s'han complit els terminis legals d'elaboració i aprovació del pressupost 
general, el qual va ser aprovat pel Ple el 25 de febrer de 2005. No hi ha 
constatació de certs extrems, com ara l'existència de certificat del registre 
indicant que no s'han presentat reclamacions al pressupost inicial, o com la 
tramesa del pressupost definitiu a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat 
Autònoma. 

b) No figura cap annex amb el detall de les inversions previstes de la societat 
mercantil Iniciatives d'Elda, S.A. (regulat en l'article 112 del Reial Decret 
500/1990). L'import previst de les inversions reals en concepte de construccions 
s'eleva a 61.625 euros. 

c) No consten els plans i programes d'inversió i finançament per a un termini de 
quatre anys. 

d) Quant a la documentació que dóna suport a l'estimació de les despeses de 
personal, s'ha d'assenyalar el següent: 

- Existeix un document que acompanya l'annex de personal i que explica 
la composició del capítol 1; però aquest document, per si sol, no basta 
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per a conciliar l'import consignat en el dit capítol i el que figura en els 
annexos valorats del personal funcionari, eventual i laboral. Quant a 
això, podem esmentar que no s'han individualitzat les retribucions i el 
cost de la Seguretat Social dels alts càrrecs, que pugen a 639.870 euros. 
D'altra banda, encara que la major part de les gratificacions i d'altres 
retribucions han sigut individualitzades, en el capítol 1 figuren quatre 
partides pressupostàries que no tenen la seua correlació en l'annex de 
personal i que es refereixen a retribucions complementàries previstes per 
la nova relació de llocs de treball; així com gratificacions per a 
funcionaris. Aquests imports s'eleven a 76.030 euros. Finalment, en el 
concepte de despeses socials s'han inclòs 138.969 euros que no han sigut 
detallats en l'annex de personal, ni en cap document específic 
individualitzat. 

- Existeixen vacants que s'estimen per un període inferior a un any; això 
evita aplicar les mesures restrictives de creixement de la massa salarial 
contingudes en les lleis de pressuposts, així com les limitacions a què es 
refereix l'article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, ja que es 
presenta un pressupost amb unes previsions de despeses inferiors a 
l'increment de la despesa de personal que es consolidarà en exercicis 
futurs. 

 L'obligació que els crèdits del capítol 1, "Despeses de personal", 
registren l'import de les retribucions anuals, ve establida en l'article 90.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
quan assenyala que correspon a cada corporació aprovar-ne la plantilla 
anualment, per mitjà del pressupost, la qual haurà de comprendre tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal 
eventual. En termes pareguts s'expressa l'article 14 de la Llei 30/1984, de 
2 d'agost, quan, en el número 2 d'aqueix article, es diu que els programes 
de despeses dels pressuposts generals de l'Estat hauran d'incloure el cost 
de tots els llocs de treball. 

e) L'informe economicofinancer subscrit per la interventora, i que acompanya el 
pressupost general, considera de forma insuficient la informació exigida per 
l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril: Per això són significatives 
les següents observacions sobre aquest document: 

- No s'hi justifica de forma detallada la previsió dels conceptes dels 
capítols 1, 2 i 3 d'ingressos. 

- No es detallen les transferències corrents i de capital d'ingressos. 

- En el capítol 6 d'ingressos s'indica de forma genèrica que, per a la 
previsió de l'import corresponent a l'alienació d'inversions, s'ha 
considerat el valor de mercat. 
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- La suficiència dels crèdits per a atendre les obligacions exigibles, 
s'explica de forma global per a tot el pressupost de despeses, sense 
indicar a què obeeixen les variacions. 

f) L'informe d'Intervenció relatiu al pressupost general de l'Ajuntament indica que 
"el pressupost general de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Elda ha sigut elaborat 
complint els principis comptables i pressupostaris que hi són d'aplicació; raó 
per la qual és informat favorablement per la funcionària que subscriu". 

g) No consta que l'Entitat haja tramés el pressupost a la Generalitat, malgrat el que 
s'estableix en l'article 169.4 del TRLRHL. 

5.3.3 Anàlisi de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Com que l'Ajuntament no aprovà el pressupost per a l'exercici de 2006, no s'ha pogut 
analitzar si l'estimació de les previsions pressupostàries de despeses i ingressos per al dit 
exercici ha sigut adequada. 

5.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

5.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

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

Si bé és cert que durant els exercicis de 2006 i 2007 no consta cap acord del Ple sobre la 
dita obligació d'informar, en la sessió de 6 de juny de 2008 es va aprovar la definició de 
la informació que s'havia de subministrar al Ple i la seua periodicitat. Quant a això, en la 
mateixa sessió de 6 de juny de 2008 es donava compte de l'estat d'execució del 
pressupost de l'Ajuntament en el primer trimestre de 2008 i els moviments de la 
tresoreria. En el Ple de 31 de juliol de 2008 es dóna compte de l'estat d'execució del 
pressupost des de l'1 de gener fins al 30 de juny de 2008. 

D'altra banda, no hi ha constatació que la liquidació del pressupost de 2006 -que es va 
aprovar per Decret de l'Alcaldia de 17 d'abril de 2007- es vaja elaborar abans de l'1 de 
març de 2007, tal com determina l'article 191.3 del TRLRHL, ja que l'informe 
d'Intervenció fou emés igualment el 17 d'abril de 2007. No obstant això, sí que es 
compleix l'obligació de donar-ne compte al Ple en la primera sessió realitzada després 
d'haver-lo aprovat, en la corresponent al 20 d'abril de 2007. 
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5.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. Es pot indicar que no consta que hom haja complit aquest 
requisit en relació amb els sis advertiments efectuats en l'exercici, que afectaven 
subministraments i serveis prestats sense que hi hagués cap decret autoritzant-ne la 
contractació. 

D'altra banda, s'ha de tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits (que figuren en el quadre següent); això significa que, sobre 
moltes de les despeses incloses en aquests expedients (algunes de realitzades sense 
crèdit suficient o adequat, o prescindint totalment del procediment legalment establit), 
no consta que hagen sigut objecte de fiscalització prèvia, tal com determina l'article 214 
del TRLRHL; sense perjudici que figure l'informe d'Intervenció en el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, quan la despesa ja s'havia realitzat. 

El quadre següent resumeix els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
aprovats pel Ple de l'Ajuntament des de l'inici de l'exercici de 2006 fins a setembre de 
2008, data de realització del present treball. 

 

Exercici 
d'aprovació 

Nombre 
d'expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2006 

Despeses de 
l'exercici de 

2006 

Despeses 
d'exercicis 
2007 i 2008 

2006 2 241.026 237.564 3.462 0 

2007 4 1.367.784 9.980 1.357.804 0 

2008 1 2.160.686 86.544 314.745 1.759.397 

Total 7 3.769.496 334.088 1.676.011 1.759.397 

Quadre 5.8 
 

De les xifres anteriors es desprén que, a l'exercici de 2006, s'han imputat 237.564 euros 
d'obligacions d'exercicis anteriors i que a la data de tancament de l'exercici de 2006 hi 
havia pendents de registrar obligacions per import de, si més no, 1.769.073 euros; 
d'aquest import, n'hi havia 96.524 euros que procedien d'exercicis anteriors i 1.672.549 
euros, de l'exercici de 2006. 

A 31 de desembre de 2006 el compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar 
al pressupost", presentava un saldo d'1.946.086 euros. A la data de realització del nostre 
treball, la situació d'aquestes operacions és la següent: 

- Hi ha factures per import d'1.713.175 euros que han sigut incloses en expedients 
de reconeixement extrajudicial de crèdits resumits en el quadre anterior. 
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- Existeixen factures per import de 193.988 euros que han sigut aplicades al 
pressupost de 2007 mitjançant el reconeixement d'obligacions que havien sigut 
compromeses en l'exercici de 2006. Hem verificat que, amb data de 29 de 
desembre de 2006, es va comptabilitzar un document AD per import de 200.000 
euros en concepte de "Diferència en preu de bitllets bonificats 2006", amb 
signatura d'Intervenció, però sense que hi conste la deguda diligència, signatura 
o segell amb l'autorització de l'òrgan competent per a adquirir el compromís. 
L'Ajuntament considera que no és necessari que hi conste la dita autorització, 
perquè el compromís va ser aprovat en el moment de signar el contracte. 

- Hi ha factures per import de 38.923 euros la majoria de les quals corresponen a 
despeses que tenen l'origen en l'exercici de 2003, i que no han sigut aplicades al 
pressupost. 

Finalment, es pot dir que no consta que hi haja informes de fiscalització plena "a 
posteriori" sobre les despeses sotmeses a fiscalització prèvia (regulada en les bases 
d'execució del pressupost). 

5.5 Romanent de tresoreria 

5.5.1 Evolució del romanent de tresoreria 

El quadre següent mostra, en euros, l'evolució del romanent de tresoreria des de 2004 
fins a 2007. 

 
Concepte 2004 (*) 2005 (*) 2006 2007 

1.(+) Fons líquids 3.398.811 9.484.495 8.886.542 10.377.902
2.(+) Drets pendents de cobrament 4.873.206 4.524.465 6.780.634 5.434.055
 (+) Drets pendents de cobrament del pressupost corrent 2.702.555 2.326.503 4.495.741 4.557.527
 (+) Drets pendents de cobrament de pressuposts tancats 2.188.268 2.166.094 2.291.178 846.840
 (+) Drets pents. cobr. d'operacions no pressupostàries 32.945 31.868 46.104 63.041
 (-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 50.562 0 52.389 33.353
3.(-) Obligacions pendents de pagament 4.398.126 6.080.663 7.233.664 7.908.995
 (+ )Obligacions pents. pagament del pressupost corrent 3.080.288 4.550.539 5.292.605 6.383.455
 (+) Obligacions pents. pagament de pressuposts tancats 369.240 352.504 353.157 0
 (+) Obligs. pents. pag. d'operacions no pressupostàries 948.598 1.177.620 1.587.903 1.525.541
 (-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 1 1
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 3.873.891 7.928.297 8.433.512 7.902.962
II. Saldos de dubtós cobrament 1.234.388 1.237.983 1.233.993 141.130
III. Excés de finançament afectada 1.533.428 4.549.866 3.692.911 3.686.849

IV. Romanent tresor. per a despeses grals. (I - II - III) 1.106.075 2.140.448 3.506.608 4.074.983

(*) Desglossament del romanent de tresoreria adaptat a la ICAL de 2004. 

Quadre 5.9 
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El romanent de tresoreria per a despeses generals ha augmentat en 2.968.908 euros en el 
període 2004-2007, cosa que equival a un increment del 168,4%. Els fons líquids en 
aqueix període han passat de 3.398.811 euros en l'exercici de 2004, a 10.377.902 euros 
al tancament de l'any 2007, augmentant un 205,3%. 

Els drets pendents de cobrament del pressupost corrent han augmentat significativament 
en 2006, respecte de 2005. això s'ha degut bàsicament al reconeixement de drets com, 
per exemple, la participació en els tributs de l'Estat, dels quals en 2005 no quedà cap 
import pendent de cobrament, mentre que en 2006 en quedà un saldo pendent de 
901.864 euros. A més a més, en 2006 es reconegueren 977.662 euros de drets en 
concepte de subvencions de capital que a 31 de desembre de 2006 es trobaven pendents 
de cobrament. 

En l'exercici de 2007 s'ha fet una regularització significativa de drets pendents de 
cobrament d'exercicis tancats que no tenien suport documental suficient (tal com es 
descriu en l'apartat següent). Aquesta regularització ha anat acompanyada d'una 
disminució dels saldos de dubtós cobrament. 

En l'exercici de 2007 s'anul·laren totes les obligacions de pressuposts tancats que 
estaven pendents de pagar en aquella data. 

La variació en l'import de l'excés de finançament afectat entre l'exercici de 2004 i el de 
2005, està motivada pel reconeixement de drets per sengles aportacions d'1.500.000 
euros i 300.000 euros realitzades per un particular en l'exercici de 2005 per a finançar la 
construcció d'un centre d'atenció per a malalts d'Alzheimer i l'ampliació de la Casa 
Consistorial. Aquests projectes d'inversió no han sigut executats a la data d'elaboració 
del present Informe; tal com es comenta en l'apartat següent. 

5.5.2 Romanent de tresoreria de l'exercici de 2006 

Segons que hem dit abans, el romanent de tresoreria total va ser de 8.443.512 euros i el 
destinat a despeses generals, de 3.506.608 euros. 

A continuació es detallen les observacions sorgides de la revisió efectuada sobre els 
components del romanent de tresoreria. 

a) Quant al pendent de cobrament a 31 de desembre de 2006 

- L'Entitat ens ha facilitat la relació de certificacions, liquidacions i rebuts 
pendents de cobrament a 31 de desembre de 2006, elaborada per SUMA, que 
puja a 2.286.273 euros; així com la relació de drets pendents de cobrament que 
recapta l'Ajuntament mateix, que s'eleva a 1.024.666 euros. Tanmateix, no hem 
pogut conciliar els saldos dels drets pendents de cobrament segons els registres 
comptables (que s'eleven a 6.786.919 euros), amb la informació extracomptable 
proporcionada per l'Entitat (que dóna 3.310.939 euros), a causa de les 
significatives diferències per conceptes tributaris que hi ha entre la informació 
de SUMA i la informació continguda en els pressuposts tancats. Des de la 
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Intervenció ens indiquen que en 2007 procediren a "depurar els drets pendents 
de cobrament de pressuposts tancats, a conseqüència de la no conciliació entre 
els imports pendents en comptabilitat i el seu suport documental". 

- L'import dels drets pendents de cobrament d'operacions pressupostàries a 31 de 
desembre de 2006, ascendia a 6.786.919 euros. Posteriorment, l'Ajuntament 
comptabilitzà, durant el període transcorregut entre l'1 de gener de 2007 i el 30 
de setembre de 2008, modificacions de saldos, anul·lacions de liquidacions, 
cancel·lacions per insolvència i cancel·lacions per prescripció de drets 
reconeguts fins al 31 de desembre de 2006 per un import conjunt de 2.181.876 
euros, dels quals corresponien 1.130.395 euros a saldos que havien sigut objecte 
de provisió a 31 de desembre de 2006 en concepte de dubtós cobrament (perquè 
es tractava de drets dels exercicis de 2002 i anteriors, tal i com estipulaven les 
bases d'execució), i 1.051.481 euros en corresponien a saldos de drets 
reconeguts entre els exercicis de 2003 i 2006 que no es consideraven com de 
dubtós cobrament. En aquest sentit, sense considerar les anul·lacions, l'efecte 
sobre el romanent de tresoreria seria que aquest està sobrevalorat en 226.133 
euros. 

- En aquest mateix període, des de l'1 de gener de 2007 fins al 30 de setembre de 
2008, s'han recaptat 4.015.707 euros. 

 Així, a 30 de setembre de 2008 figuraven, com a pendents de cobrament, 
589.336 euros de drets reconeguts fins al 31 de desembre de 2006; segons el 
desglossament següent, per concepte i any de reconeixement del dret: 

 
Any de reconeixement del dret 

Concepte 
2002 i 

anteriors 2003 2004 2005 2006 Total 

Impost sobre béns immobles 38.282 20.562 28.655 52.698 79.885 220.082

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 4.069 3.630 10.173 22.455 36.865 77.192

Impost sobre increment valor terrenys 4.333 8.467 1.780 4.241 61.376 80.197

Impost sobre activitats econòmiques 20.305 2.113 13.565 7.263 9.779 53.025

Taxes recollida escombraries 3.116 2.115 5.276 6.911 20.190 37.608

Multes generals 0 210 1.022 6.361 36.880 44.473

Multes infraccions urbanístiques 0 0 34 2.483 37.437 39.954

D'altres taxes i ingressos 682 1.729 1.616 3.401 29.377 36.805

Total 70.787 38.826 62.121 105.813 311.789 589.336

Quadre 5.10 
 

- La gestió i la recaptació dels imposts sobre Béns Immobles, sobre Activitats 
Econòmiques i sobre Vehicles de Tracció Mecànica, estan delegades en 
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l'organisme autònom de la Diputació Provincial d'Alacant SUMA Gestió 
Tributària. L'Ajuntament ha reconegut els drets relatius a aqueixos tres 
conceptes basant-se en el padró corresponent, sense tenir en compte el criteri del 
document número 2 de la IGAE, en el qual s'estableix que, quan determinats 
recursos pertanyents a una administració pública són liquidats i recaptats per una 
altra (com a conseqüència d'un delegació), el reconeixement comptable dels 
drets de cobrament de què deriven els dits recursos s'haurà de fer quan es tinga 
coneixement del seu import, ja siga perquè s'han percebut els fons tramesos per 
tals oficines liquidadores, o bé perquè l'administració en qui es va delegar 
comunica documentalment que ha reconegut els drets liquidats i cobrats per 
compte de l'Ajuntament. 

b) Quant al pendent de pagament a 31 de desembre de 2006 

- Durant l'exercici de 2007 l'Ajuntament ha realitzat modificacions i anul·lacions 
d'obligacions de pressuposts tancats pendents de pagament a 31 de desembre de 
2006 per un import de 288.857 euros, i prescripcions per 57.023 euros. Això 
significa que la major part de l'import de creditors pressupostaris que figura en el 
romanent de tresoreria no era exigible. La resta d'obligacions de pressuposts 
tancats a 31 de desembre de 2006 (7.277 euros), les han pagades en 2007. 

- Tal i com hem descrit en l'apartat 5.4.2, a l'exercici de 2006 s'han imputat 
237.564 euros d'obligacions d'exercicis anteriors, i a la data de tancament del dit 
exercici de 2006 hi havia pendents de registrar obligacions almenys per import 
d'1.769.073 euros, dels quals 96.524 euros procedien d'exercicis anteriors i 
1.672.549 euros, de l'exercici de 2006. 

 A 31 de desembre de 2006, el compte 413, "Creditors per operacions pendents 
d'aplicar a pressupost", presentava un saldo d'1.946.086 euros. D'aquesta 
quantitat, en corresponen 1.713.175 euros als expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats pel Ple de l'Entitat en els exercicis de 2007 i 
2008, i de la resta de l'import hi ha 193.988 euros que han sigut aplicats al 
pressupost de 2007 (mitjançant el reconeixement d'obligacions que havien sigut 
compromeses en l'exercici de 2006) i 38.923 euros d'obligacions que encara es 
troben pendents d'aplicar a pressupost. 

c) Quant als saldos de dubtós cobrament i l'excés de finançament 

- L'import dels saldos de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2006 s'eleva a 
1.233.993 euros i respon al que s'estipula en la base 46 de les bases d'execució 
del pressupost de 2005, prorrogat per a 2006. 

- Pel que fa a l'excés de finançament afectat, hem verificat que es fa un adequat 
seguiment i control dels projectes de despesa amb finançament afectat. 
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d) Resum dels efectes sobre la situació real de l'Ajuntament 

Com a qüestió prèvia, cal indicar que el romanent de tresoreria ha sigut calculat d'acord 
amb la Instrucció de Comptabilitat. No obstant això, s'ha de tenir en compte que la 
Instrucció de Comptabilitat no inclou el saldo del compte 413, "Creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost", entre les partides que s'han de deduir en el càlcul del 
romanent de tresoreria, i que això, en conseqüència, impedeix que el dit romanent 
reflectisca de forma adequada la realitat econòmica i financera de l'Ajuntament. D'altra 
banda, també s'ha de considerar que el romanent de tresoreria per a despeses generals 
que s'obté de la liquidació del pressupost, indica que hi havia recursos suficients per a 
haver regularitzat el saldo del compte 413 abans del tancament de l'exercici de 2006. 

A partir de la quantificació efectuada en els apartats a), b) i c) anteriors, i sense perjudici 
de l'impacte que podria tenir la incertesa esmentada en l'apartat següent, es dedueix que 
el romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2006, estaria 
sobrevalorat (des d'una perspectiva real, i no comptable) en 1.822.237 euros, si s'havien 
considerat els fets que detallem a continuació: 

 
Concepte Import 

Drets per a cobrar incobrables  

Import de modificacions de saldos i cancel·lacions en 2007 i 2008 no proveïts a 31-12-06 226.133 

Creditors regularitzats  

Import de modificacions de saldos, anul·lacions i prescripcions en 2007 (345.880) 

Obligacions pendents de reconéixer  

 Expedients de reconeixement extrajudicial  

   Despeses dels exercicis de 2005 i anteriors 96.524 

   Despeses de l'exercici de 2006 1.672.549 

 Operacions pendents d'aplicar al pressupost de 2006  

   Pendent d'aplicar a pressupost 38.923 

   Aplicat al pressupost de 2007 contra romanent de crèdit 193.988 

Total ajusts 1.882.237 

Quadre 5.11 
 

e) D'altres aspectes 

Existeixen dues contingències derivades d'actuacions urbanístiques que, actualment, 
encara estan pendents de resolució definitiva i que poden tenir una repercussió 
important en el pressupost de l'Ajuntament: 
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- El Ple de la corporació de 19 de setembre de 2005 aprovà, amb caràcter 
provisional, el programa d'actuació integrada de la unitat d'execució única del 
sector "El Tite i las Cañadas", i adjudicà la seua execució a un agent 
urbanitzador. 

 En compliment d'una part dels compromisos assumits, l'agent urbanitzador 
ingressà, en el pressupost de l'Ajuntament, la quantitat d'1.800.000 euros 
(1.500.000 euros dels quals estan destinats a finançar un centre sanitari i els 
altres 300.000 euros, a l'ampliació de dotacions administratives municipals, que 
en l'actualitat estan pendents d'executar). 

 Tanmateix, a la data de redacció del present Informe, l'aprovació definitiva de 
l'actuació urbanística està pendent de ser acordada per l'òrgan de la Generalitat 
competent en la matèria, i això és una condició necessària perquè el dret de 
l'Ajuntament a acreditar els recursos es convertisca en ferm. 

- En el programa d'actuació integrada de la unitat d'execució única del pla de 
reforma interior "Pont Nou" (també anomenat "La Jaud"), hi ha hagut 
incidències significatives que afecten edificis que estan construïts i venuts. 
Tanmateix, la Sentència 3/1998, de data 3 de gener de 1998, del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, resolgué el recurs 2.954/1995, 
interposat contra el Decret de l'Ajuntament d'Elda de 6 de març de 1995, per 
mitjà del qual s'havia aprovat amb caràcter definitiu el projecte de reparcel·lació 
del pla especial de reforma interior "Pont Nou", el qual va declarar contrari a 
dret i l'anul·là i deixà sense efecte, i això perquè contravenia el Pla General 
d'Ordenació Urbana d'Elda quant a la superfície mínima de les parcel·les i la 
tipologia dels habitatges. 

 Al seu torn, la Sentència 1062/1999, de data 25 de novembre de 1999, del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, resolgué el recurs 
230/1996, interposat contra el Decret de l'Ajuntament d'Elda de 18 d'octubre de 
1995, per mitjà del qual s'havia denegat la petició de suspensió de llicències 
d'obres concedides en l'àmbit del projecte de reparcel·lació del pla especial de 
reforma interior "Pont Nou"; la Sentència anul·là i deixà sense efecte tant el 
Decret impugnat, com diverses de les llicències d'edificació concedides, perquè 
eren contràries a l'ordenament jurídic, i acordà la demolició de les obres 
emparades en les llicències que anul·lava, i això perquè tant la tipologia dels 
habitatges, com l'ocupació de les parcel·les vulneraven les normes urbanístiques 
del Pla General d'Ordenació Urbana d'Elda. 

 Contra aquestes sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, es van interposar els recursos de cassació 6.824/1998 i 1.781/2000; 
però sengles sentències del Tribunal Suprem de data 30 de gener de 2003 
declararen que no esqueia admetre aqueixos recursos; de manera que les dues 
sentències citades són fermes. 
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 Posteriorment, la Sentència 16/2005, de data 21 de gener de 2005, del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana resolgué el recurs 579/2002, 
interposat contra l'Acord plenari de l'Ajuntament d'Elda de 5 de febrer de 2002 
per mitjà del qual s'havia aprovat amb caràcter definitiu el programa d'actuació 
integrada de la unitat d'execució única del pla de reforma interior (ara denominat 
"La Jaud"), i declarà la nul·litat del dit pla i dels seus instruments d'execució. 

 L'Ajuntament d'Elda ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem 
sol·licitant que no s'execute la Sentència 1.062/1999, de data 25 de novembre de 
1999, que ordenava la demolició dels edificis. Aquest recurs està pendent de ser 
resolt per l'alt Tribunal a la data de redacció del present Informe. 

 Les repercussions que poden derivar del procés, siga quina siga la seua resolució 
definitiva, poden tenir conseqüències d'import molt significatiu en el pressupost 
de l'Ajuntament d'Elda. 

5.6 Recomanacions 

A més de les recomanacions realitzades en els apartats anteriors, es fan ara les següents: 

1. Sense perjudici de proporcionar informació sobre els ens dependents en el 
Compte General, l'Ajuntament ha de controlar i reflectir en algun registre els ens 
dependents participats encara que no siga majoritàriament, compreses les 
fundacions en què participe. 

2. El pressupost general de l'Ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
aquesta preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació 
de l'activitat econòmica de l'Ajuntament. Per això és fonamental prestar una 
atenció especial a l'elaboració del pressupost, raó per la qual es recomana: 

a) Elaborar i aprovar el pressupost de cada exercici dins del termini establit 
per la normativa aplicable i sempre abans de començar el dit exercici, 
amb la finalitat d'evitar que siga necessari prorrogat el de l'any anterior. 

b) Confeccionar unes instruccions que regulen de forma detallada el procés 
d'elaboració del pressupost general, les quals han de considerar entre 
altres extrems: 

- l'àmbit d'aplicació, 

- els objectius dels programes i les accions per a aconseguir-los, 

- els òrgans, unitats i serveis que intervenen en el procés, 

- els criteris que s'hi han d'aplicar, especialment en matèria 
d'estimació d'ingressos i despeses, 

- els terminis i els models en què s'ha de subministrar la 
informació. 
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c) Elaborar de forma adequada tota la documentació que integra el 
pressupost general, i en concret l'informe economicofinancer, el qual 
constitueix un element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació dels 
ingressos i la suficiència dels crèdits. 

d) L'informe d'Intervenció ha de considerar, entre altres aspectes, els 
següents: la suficiència dels crèdits per a atendre les obligacions, 
l'estimació adequada dels ingressos, l'equilibri pressupostari i 
l'endeutament. 

e) Establir una adequada segregació de funcions entre les unitats gestores 
que han d'elaborar el pressupost i la Intervenció. En aquest sentit, la 
relació i classificació de llocs de treball són els instruments escaients per 
a detallar les funcions assignades a cada lloc de treball. 
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6. ORIOLA 

6.1 Aspectes generals 

6.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de la Vega Baixa, amb 80.468 habitants segons 
l'actualització del cens a 1 de gener de 2007. La corporació està formada per vint-i-cinc 
membres, després de les eleccions de 2007. 

6.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats per l'Ajuntament, 
elaborat a partir de la informació facilitada per l'Ajuntament mateix per mitjà del 
Compte General. 

 
Denominació Tipus Participació 

S. Urb. Políg. Ind. "Puente Alto", S.L. Societat mercantil 100% 

Oriola Cultural, S.L. Societat mercantil 100% 

Integració Laboral Discapacitats Oriola, S.L. Societat mercantil 100% 

Quadre 6.1 
 

Fonts de l'Ajuntament informen que la Societat d'Urbanització del Polígon Industrial 
"Puente Alto", S.L., ha estat inactiva en els exercicis de 2006 i següents. Tanmateix, no 
consta cap document que evidencie aqueixa situació. 

En la sessió del Ple de 26 de febrer de 2008, s'aproven els estatuts de l'empresa Uryula 
Històrica, S.L., l'objecte social de la qual és -entre altres- la rehabilitació d'edificis, la 
recuperació urbana, la protecció del patrimoni històric i l'actuació en els espais públics. 

Aquesta informació ha sigut contrastada amb les bases del Ministeri d'Economia i 
Hisenda, del CIVIS de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i del Banc 
d'Espanya. 

A la data de redacció del present Informe, les tres societats mercantils creades amb 
anterioritat a 2008 estaven registrades en la base de dades del Ministeri d'Economia i 
Hisenda; encara que cap de les societats abans esmentades no constaven en els registres 
del CIVIS ni del Banc d'Espanya. 

D'acord amb la informació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament també 
forma part de la Mancomunitat de Canals del Taibilla, del Consorci per al 
Desenvolupament Econòmic de Comunitats de la Vega Baixa, el Consorci Provincial de 
Serveis de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant i el Consorci per a 
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l'Execució de Prev. del Pla Zonal de Residus de la Zona XVII i de la Fundació de la 
Comunitat Valenciana "La Llum de les Imatges" i de l'Institut d'Ecologia Litoral. 

En l'anàlisi de les actes de les sessions del Ple de l'Entitat, s'ha detectat la participació de 
l'Ajuntament en dues fundacions, ADEVEGA i Fundació Valenciana Patronat Històric i 
Artístic de la Ciutat d'Oriola, i del Consorci Televisió Digital Local Vega Baixa. 

Cal indicar que l'Ajuntament no ens ha facilitat la carta de manifestacions. 

6.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord sobre normes per a dur la comptabilitat, 
a pesar de la possibilitat que hi dóna la regla 7 de la Instrucció de Comptabilitat de 
2004; encara que la regulació existent sobre la dita matèria està continguda en les bases 
d'execució del pressupost, les quals són aprovades pel Ple de l'Ajuntament com a 
documentació del pressupost. En aqueix sentit, les bases d'execució prenen en 
consideració el càlcul dels imports de dubtós cobrament, però no hi consta cap regulació 
sobre els criteris d'amortització. 

D'acord amb la regla 14 de la ICAL, desapareix l'obligació d'obtenir i conservar els 
llibres de comptabilitat tradicionals en paper i s'hi estableix que les bases de dades del 
sistema informàtic on residisquen els registres comptables constituiran un suport 
suficient per a portar la comptabilitat de l'Entitat. Desapareix, per tant, la concepció 
tradicional de "llibre de comptabilitat, que és substituïda per la de "base de dades 
comptable", i ha de ser l'Entitat mateixa qui en determine l'estructura concreta. 

En les comprovacions realitzades per aquesta Sindicatura, s'ha evidenciat que l'aplicació 
comptable permet obtenir, per regla general, tos els llibres de la comptabilitat principal i 
auxiliar que regulava l'antiga ICAL. No obstant això, malgrat que el sistema informàtic 
permet obtenir la informació sobre l'inventari de béns , s'ha constatat que l'Ajuntament 
no ha registrat, ni en l'inventari ni en la comptabilitat de l'Entitat, la informació sobre els 
béns seus. 

6.2 Compte General 

6.2.1 Tramitació 

En data 3 de novembre de 2008, es van trametre en aquesta Sindicatura els distints 
estats que conformen el Compte General de l'Ajuntament; però no s'hi aporta cap 
informació sobre les societats mercantils participades íntegrament per aquest. Des de 
l'exercici de 2001, ni els comptes propis de l'Ajuntament, ni els de les seues societats 
mercantils, no han sigut sotmesos als tràmits exigits pel TRLRHL per a la seua 
aprovació. 

En la sessió del Ple de l'Ajuntament de 13 de juny de 2007, la Intervenció municipal 
exposa la situació dels comptes generals de 2001 a 2006 i informa que estan tots 
pendents de l'aprovació del Ple de l'Entitat. Afegeix que, a pesar d'haver-los elaborats a 
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partir de les dades extretes de l'aplicació informàtica, per a garantir la seua correcta 
"formació" es necessari fer un examen de tots i cada un d'aqueixos comptes, ja que 
poden no reflectir la situació patrimonial. A manera d'exemple, cita que no s'hi han 
aplicat amortitzacions i que les valoracions dels elements que consten en l'inventari són 
les mateixes un any rere l'altre. Conclou informant que, mentre no hi haja un 
pronunciament judicial (sobre la liquidació de 2004, actualment pendent de sentència 
judicial), estan en dubte les liquidacions pressupostàries que afecten exercicis com els 
de 2002, 2003 i 2004. 

El quadre següent mostra la situació dels tràmits del Compte General a la data 
d'elaboració del present Informe. 

 
Exercici 2006 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment (*)

Enviament a Intervenció del compte de:    

AJUNTAMENT  - 

SOCIETATS MERCANTILS ÍNTEGRAMENT MUNICIPALS:   

Integració Laboral Discapacitats Oriola, S.L 15/5/07 21/11/08 

Oriola Cultural, S.L. 15/5/07 21/11/08 

Societat d'Urbanització Polígon Industrial "Puente Alto", S.L. 15/5/07 No consta 

Formació per la Intervenció del Compte General i tramesa a la 
Comissió Especial de Comptes 01/06/07 No consta 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes - No consta 

Inici d'exposició al públic del Compte General juntament amb el 
dictamen  No consta 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més)  - 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió 
de nou informe de la Comissió Especial de Comptes  No consta 

Aprovació del Compte General pel Ple de l'entitat 01/10/07 No consta 

Enviament del Compte General a la Sindicatura de Comptes 31/10/07 3/11/08 

(*) S'ha considerat, com a data del compliment, la data en què es va facilitar la informació a la 
Sindicatura. 

Quadre 6.2 
 

En relació amb l'informe de l'interventor, presentat en la sessió de 13 de juny de 2007 
(les conclusions del qual hem exposat en el paràgraf anterior), cal tenir en compte el que 
diu la regla 102, apartat quatre, de la nova ICAL, on s'estableix que "l'aprovació del 
Compte General és un acte essencial perquè els òrgans de control extern puguen 
fiscalitzar el Compte mateix, i no requereix que es done la conformitat a les actuacions 
que en ell es reflecteixen, ni genera cap responsabilitat per causa de tals actuacions". 
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6.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren els estats que integren el compte propi de l'Ajuntament, 
d'acord amb la regla 98 de la ICAL. 

 
Contingut ICAL 2004, regla 98 Ajuntament 

Balanç Consta 

Compte del resultat economicopatrimonial Consta 

Estat de liquidació del pressupost: Consta 

Liquidació del pressupost de despeses Consta 

Resum de la classificació econòmica de la despesa Consta 

Liquidació del pressupost d'ingressos Consta 

Resultat pressupostari Consta 

Memòria Consta 

Actes d'arqueig de caixa Consta 

Certificació saldos en entitats financeres i conciliacions bancàries Consta 

Quadre 6.3 

 

En l'examen de la documentació que ha de recollir el Compte General, compresos els 
justificants i annexos seus, destaca que no hi consten els comptes anuals de les societats 
mercantils el capital de les quals correspon íntegrament a l'Ajuntament d'Oriola. 
Aquests comptes, els vam sol·licitar durant el treball de camp realitzat a l'Ajuntament i 
ens va facilitar els de les entitats Oriola Cultural, S.L., i Integració Laboral 
Discapacitats Oriola, S.L., amb data 21 de novembre de 2008; però no els de la Societat 
d'Urbanització del Polígon Industrial "Puente Alto", S.L., perquè -segons declaracions 
del mateix Ajuntament- aquesta societat es troba inactiva. No obstant això, s'ha 
d'esmentar que, per a l'elaboració del pressupost de 2006, es va presentar un pressupost 
de 200 euros de previsió d'ingressos i despeses que responien -segons fonts de 
l'Ajuntament mateix- a les comissions i interessos dels comptes corrents oberts a nom 
de la dita societat. 

Tampoc no ens han presentat les memòries que justifiquen el cost i el rendiment dels 
serveis i el grau de compliment dels objectius, i que formen part de la documentació que 
ha d'acompanyar el Compte General, segons la regla 101 de la nova ICAL. 

Quant als estats indicats en la regla 98, destaca el següent: 

a) S'han observat diferències entre les dades introduïdes en la plataforma de 
rendició de comptes, la informació aportada en format PDF i la liquidació del 
pressupost aprovada per l'alcalde de l'Entitat. Entre aquestes diferències 
ressalten les següents: 
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- El resultat pressupostari de la liquidació del pressupost s'ajusta amb les 
despeses que han sigut finançades amb romanent de tresoreria, que 
pugen a 4.496.376 euros. Tanmateix, els estats comptables tramesos per 
mitjà de la plataforma de rendició de comptes reflecteixen només el 
resultat pressupostari sense ajustar. 

- El resultat pressupostari de la liquidació aprovada pel Decret de 
l'Alcaldia presenta uns drets reconeguts nets de 83.545.530 euros; mentre 
que els que figuren en la plataforma de rendició de comptes pugen a 
85.294.434 euros. 

- El romanent de tresoreria total i l'excés de finançament afectat mostren 
una diferència d'1.818.671 euros entre la informació retuda a aquesta 
Sindicatura i la liquidació del pressupost aprovada. En els drets pendents 
de cobrament del pressupost corrent, la diferència és d'1.796.263 euros. 
Igual ocorre amb els drets pendents de cobrament de pressuposts tancats, 
que presenten una diferència de -13.445 euros, i en els cobraments 
realitzats pendents d'aplicació definitiva, que difereixen en 35.853 euros. 

b) En 2006 es van comptabilitzar cobraments per import de 8.563.766 euros que         
-segons la informació tramesa pel banc- no havien sigut fets efectius a 31 de 
desembre de 2006 i que figuraven com a partida conciliatòria en l'arqueig a 31 
de desembre de 2006. D'acord amb la informació facilitada, aquests cobraments 
s'han fet efectius en 2007 i 2008. 

c) La informació presentada sobre l'endeutament no coincideix amb el balanç de 
l'Entitat. 

d) El contingut de la memòria s'ajusta al que es regula en la nova ICAL; llevat que 
no aporta informació sobre les matèries següents: 

- informació sobre gestió indirecta de serveis públics, 

- bases de presentació dels comptes, 

- normes de valoració, 

- ingressos i despeses, 

- execució de projectes de despeses, 

- creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost, 

- compromisos de despeses a càrrec d'exercicis futurs, 

- compromisos d'ingressos a càrrec d'exercicis futurs, 

- desviacions de finançament, 

- indicadors de gestió. 
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La informació relativa a les entitats dependents i a l'endeutament de l'Entitat, l'han 
aportada; però no en la memòria, que és on calia haver-ho fet. 

En els annexos d'aquest Informe figuren les incidències significatives del Compte 
General detectades per la plataforma de rendició de comptes. 

6.2.3 Comentaris més rellevants dels estats financers del Compte General 

6.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En l'annex I del present Informe figuren el balanç i el compte del resultat 
economicopatrimonial. Tots dos recullen solament els imports corresponents a 2006, ja 
que els comptes de 2005 no han sigut adaptats a l'estructura dels estats financers de la 
ICAL de 2004. Quant al balanç, en l'exercici de 2006 l'actiu i el passiu ascendien a 
195.641.804 euros, un 19,6% superiors als de l'exercici de 2005, en què l'actiu i el 
passiu van ser de 163.616.840 euros. L'estalvi de l'exercici de 2006 es va xifrar en 
19.077.857 euros, un 236,4% superior al de l'exercici de 2005, en què s'obtingué un 
estalvi de 5.671.202 euros. 

Així mateix, en els annexos figura la liquidació del pressupost corrent, la liquidació de 
pressuposts tancats, el resultat pressupostari i l'estat del romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2006. 

En el pressupost de despeses, el grau d'execució (que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives), és del 59,0%; aquest baix percentatge ha 
sigut ocasionat sobretot per la baixa execució del capítol 6, "Inversions reals", que es 
xifra en el 24,4%. El grau de compliment es xifra en el 81,2%; també en aquest cas el 
capítol que compta amb un menor percentatge és el capítol 6, amb un 66,6%. 

El pressupost d'ingressos presenta un grau d'execució (que relaciona els drets 
reconeguts amb les previsions definitives) del 87,3%. El grau de compliment es xifra en 
el 84,8%. 

I encara són significatius els aspectes següents: 

- El resultat pressupostari va ser de 27.654.158 euros. En els comptes que hom va 
trametre en aquesta Sindicatura, no s'havien fet ajusts per desviacions de 
finançament ni per crèdits gastats que haguessen sigut finançats amb romanent 
de tresoreria. Tanmateix, en la liquidació del pressupost s'han registrat despeses 
finançades amb romanent de tresoreria per import de 4.496.376 euros. 

- El romanent de tresoreria total va ser de 56.110.643 euros. D'aquest import, el 
disponible per a despeses generals n'era de 15.590.895 euros. L'excés de 
finançament afectat en el romanent de tresoreria va ser de 35.152.450 euros. 

 Cal tenir en compte que existeix una quantitat significativa de drets pendents de 
cobrament que tenen una antiguitat major que el període de quatre anys de 
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prescripció establit en la Llei General Pressupostària. El saldo que s'estima de 
dubtós cobrament a 31 de desembre de 2006 (és a dir amb una antiguitat anterior 
a 31 de desembre de 2002), s'eleva a 8.262.857 euros (no s'hi ha tingut en 
compte el que s'ha cobrat en 2006 d'exercicis anteriors a 2002). L'Entitat ha 
considerat com de dubtós cobrament, per a calcular el romanent de tresoreria, la 
quantitat de 5.367.298 euros. 

- L'índex d'endeutament presenta una tendència a la baixa, i en 2006 es va situar 
en un 3,9%. 

- La capacitat d'estalvi de l'Ajuntament es va xifrar, en 2006, en 20.005.281 euros. 

 
Exercici 

Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Pressupost inicial (ingressos) 63.230.001 59.920.000 56.190.000 78.791.777

Pressupost inicial (despeses) 63.230.001 59.920.000 56.190.000 78.791.777

Previsions ingressos definitives 72.805.578 82.029.183 78.145.165 97.686.553

Previsions despeses definitives 72.805.578 82.029.183 78.145.165 97.686.553

Drets reconeguts 77.062.509 74.702.833 58.238.859 85.294.434

Obligacions reconegudes 53.694.673 56.537.300 52.276.037 57.640.276

Grau d'execució pressupost d'ingressos 105,8% 91,1% 74,5% 87,3%

Grau d'execució pressupost de despeses 73,8% 68,9% 66,9% 59,0%

Resultat pressupostari ajustat 23.367.836 15.985.838 7.932.806 27.654.158

Romanent de tresoreria per a despeses grals. 3.884.061 31.210.247 13.997.342 15.590.895

Romanent de tresoreria (*) 17.882.690 31.210.247 28.704.000 56.110.643

Índex d'endeutament (**) 7,6% 5,6% 5,0% 3,9%

Capacitat d'estalvi (***) 2.751.868 11.823.638 13.041.917 20.005.281

Capacitat o necessitat de finançament (****) 25.694.742 20.625.195 8.719.794 12.542.511

Endeutament a llarg termini segons el balanç 44.328.204 14.839.304 11.528.860 27.693.818

(*) Cal tenir en compte que, a partir de 2006, en el romanent de tresoreria no es dedueixen els saldos 
de dubtós cobrament que, segons la ICAL de 2004, es dedueixen en el romanent de tresoreria per 
a despeses generals. 

(**) Índex d'endeutament: "ratio" de càrrega financera sobre els recursos liquidats d'operacions 
corrents. 

(***) La "ratio" de capacitat d'estalvi s'ha obtingut de la diferència entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1, 2 i 4, tot deduint al seu torn la 
càrrega financera, considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 9 
de despeses. 

(****) Capacitat o necessitat de finançament: diferència entre els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 
7 d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7. 

Quadre 6.4 
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En el gràfic següent es recull l'evolució de les previsions inicials i definitives 
d'ingressos i despeses dels exercicis de 2003 a 2006. 
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En els gràfics següents es veu l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i els graus d'execució dels pressuposts d'ingressos i despeses dels exercicis 
de 2003 a 2006. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2003 a 2006. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria. 
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En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'índex d'endeutament. 
 

 
 

El gràfic següent mostra l'evolució de la capacitat d'estalvi en els últims quatre 
exercicis. 
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En el gràfic següent es mostra l'evolució de l'endeutament a llarg termini segons el 
balanç. 
 

 
 

6.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

En el quadre següent es reflecteixen, en euros, els resultats de l'exercici de les societats 
mercantils participades íntegrament per l'Ajuntament i que han presentat els seus 
comptes en el Registre Mercantil. Tal com hem dit ja en l'apartat 6.2.2, la societat 
Urbanitzadora del Polígon Industrial "Puente Alto", S.L., no va presentar els seus 
comptes en el dit Registre. 

 
Denominació Resultat 

Integració Laboral de Discapacitats d'Oriola, S.L. 32.041 

Oriola Cultural, S.L. 92.736 

Quadre 6.5 

6.3 Pressupost: elaboració i formació 

6.3.1 Aspectes organitzatius 

Malgrat que no ens han facilitat l'organigrama del personal que participa en l'elaboració 
i fiscalització del pressupost, ens han indicat quina és l'estructura administrativa que 
intervé en la dita àrea, segons el detall següent: 
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- Interventor: Recepció i coordinació de la informació i supervisió directa de 
l'expedient; emissió de l'informe d'Intervenció. 

- Direcció de rendes: Elaboració de les previsions d'ingressos tributaris i corrents. 

- Administratiu d'Intervenció: Col·laboració en diferents tasques de tractament de 
la informació, com a personal de suport. 

- Direcció de Secció de Personal: Elaboració de l'annex de personal i informació 
sobre el capítol 1 del pressupost, "Despeses de personal". 

- Participació de les diferents àrees gestores per mitjà de les regidories 
corresponents. 

De tot això i de les comprovacions efectuades, destaquen els aspectes següents: 

- Segons que es desprén de l'anàlisi efectuada, no existeix una adequada 
segregació de funcions per a elaborar i fiscalitzar el pressupost, ja que les dites 
funcions, les realitza la mateixa Intervenció, o unitats que depenen d'aquesta. 

- Actualment existeix un reglament orgànic de l'Ajuntament, aprovat pel Ple el 16 
de setembre de 2008; però no estableix pràcticament cap instrucció sobre la 
forma d'elaborar el pressupost; de fet, solament s'hi dedica un article a aquesta 
matèria, en el qual s'estableix la preferència de l'expedient del pressupost sobre 
qualsevol altre. 

- No ens han proporcionat la corresponent classificació de llocs de treball, que és 
el document on s'han d'inscriure les funcions assignades a cada lloc, segons el 
que es disposa en l'article 14.2 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública 
Valenciana, aprovada per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995. L'Entitat 
ens ha facilitat la plantilla de llocs de treball de l'Ajuntament, aprovada pel Ple 
juntament amb el pressupost de l'exercici de 2006 de l'Ajuntament, que detalla 
els llocs de treball i en la qual s'inclou la següent informació: denominació del 
lloc de treball, unitat administrativa, règim jurídic, grup, nivell de complement 
de destinació, complement específic, pagues extra i triennis. 

- No consta l'existència de la relació de llocs de treball. 

6.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de 31 de juliol de 2006, acordà l'aprovació inicial 
del pressupost general per a l'exercici de 2006, amb unes previsions d'ingressos de 
79.819.680 euros; segons el detall següent: 
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Ens 
Previsions 

inicials 2005
Previsions 

inicials 2006 
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

Ajuntament 56.190.000 78.791.777 22.601.777 40,2% 98,7%

Urbanització Polígon Industrial "Puente Alto", S.L. 1.141 200 (941) (82,5%) 0,0%

Oriola Cultural, S.L. 595.400 632.900 37.500 6,3% 0,8%

Integració Laboral Discapacitats Oriola, S.L. (*) 436.200 394.803 (41.397) (9,5%) 0,5%

Total 57.222.741 79.819.680 22.596.939 39,5% 100,0%

Ajusts consolidat   

Total pressupost consolidat (euros) 57.222.741 79.819.680 22.596.939 39,5%  

(*) L'estat de previsió de despeses per a l'exercici de 2005 va ser de 388.066 euros i el de 2006, de 
371.574 euros. 

Quadre 6.6 
 

El pressupost fou aprovat definitivament el 5 de setembre de 2006, una vegada resoltes 
les reclamacions presentades en contra seua. 

Com a qüestió prèvia, s'ha de remarcar que, encara que sí que hi hagué pròrroga del 
pressupost, no existeix cap decret que la vaja acordar, ni tampoc cap informe de 
l'interventor esmentant les circumstàncies a què fa referència l'article 21 del Reial 
Decret 500/1990, sobre la possibilitat de fer ajusts en els crèdits del pressupost 
prorrogat. No ens han facilitat la relació de serveis i programes que havien finalitzat en 
2005, raó per la qual es desconeix si en els crèdits del pressupost prorrogat es van 
incloure les dotacions corresponent a serveis acabats en 2005. 

En el contingut i la tramitació de la documentació del pressupost general, s'ha observat 
el següent: 

- No s'han complit els terminis legals d'elaboració i aprovació del pressupost 
general, que va ser aprovat el 5 de setembre de 2006. 

- Dues de les societats limitades de l'Ajuntament, Integració Laboral de 
Discapacitats d'Oriola, S.L., i Urbanització del Polígon Industrial "Puente Alto", 
S.L., no inclouen el pressupost de capital. Quant a la primera, hem comprovat 
que en els seus comptes hi hagué un increment de les seues inversions. No s'ha 
pogut comprovar aquest aspecte en la segona, ja que no ens han retut els 
comptes d'aquesta societat. 

- No hi consten els plans d'inversió i finançament (que estableix l'article 12 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril), de les societats dependents de l'Entitat 
local. Pel que fa a l'Ajuntament, es presenta un quadre de despeses plurianuals 
per als exercicis de 2005 (ja conclòs), 2006 i 2007; però no s'hi aporta 
informació sobre el seu finançament. L'annex d'inversions solament registra les 
inversions de 2006, quan havia de recollir l'any d'inici i de finalització. 
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- La documentació que suporta l'estimació de les despeses de personal, no recull 
conceptes com ara les retribucions dels regidors electes, acció social, formació i 
perfeccionament del personal, indemnitzacions, Seguretat Social, gratificacions, 
productivitat i imprevists; de manera que no s'hi expliquen de forma suficient els 
crèdits del capítol 1, "Despeses de personal". La diferència entre l'annex de 
personal i el capítol 1 de despeses, en termes quantitatius, s'eleva a 6.952.540 
euros. 

 L'obligació que els crèdits del capítol 1, "Despeses de personal", registren 
l'import de les retribucions anuals, ve establida en l'article 90.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, quan assenyala 
que correspon a cada corporació aprovar la plantilla anualment -per mitjà del 
pressupost-, la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual. En termes pareguts s'expressa l'article 
14 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, quan en el número 2 seu es diu que els 
programes de despeses dels pressuposts generals de l'Estat hauran d'incloure el 
cost de tots els llocs de treball. 

- Quant al contingut de les bases d'execució, es pot assenyalar que aquestes 
reflecteixen el contingut que determina l'article 9 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d'abril. No obstant això, seria convenient redactar una base concreta que 
regulés aspectes relacionats amb el concepte de projectes de despeses i amb el 
seguiment i control comptable de tals despeses. 

 D'altra banda, la base 41 estableix que, "a l'efecte del càlcul del romanent de 
tresoreria, es consideraran drets de difícil o impossible recaptació -com a 
norma general- aquells que tinguen una antiguitat superior a vint-i-quatre 
mesos; llevat que les especials característiques del dret, o del deutor, o de la 
garantia prestada justifiquen una altra classificació". L'import dels deutors de 
dubtós cobrament consignat en el romanent de tresoreria no respon a aquesta 
regla, i no hi ha cap informe que en justifique el càlcul. 

- L'informe economicofinancer que acompanya el pressupost general, considera 
de forma general la informació exigida per l'article 18 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, i per això són significatives les següents observacions 
sobre aquest document: 

a) L'esmentat informe conté una descripció global de les bases usades per a 
quantificar els ingressos derivats d'imposts, taxes i d'altes ingressos 
patrimonials; però aquesta descripció, al basar-se en els drets liquidats en 
2005, és insuficient per a explicar de forma detallada les variacions 
experimentades en aquests capítols a escala de subconceptes. 

b) Amb l'excepció de la participació en els tributs de l'Estat, les 
transferències que s'inclouen en el capítol 4 no han sigut concretades 
(entitats, imports, bases d'estimació); encara que en l'estat d'ingressos 
s'indica que són subvencions de la Generalitat. Aquesta mateixa 
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observació és aplicable a les transferències de capital, malgrat que en 
l'estat d'ingressos es distingeix entre subvencions de la Generalitat i 
subvencions de la Diputació. 

c) No s'hi fa cap menció expressa sobre ingressos patrimonials i alienacions 
d'inversions reals; si bé és cert que els imports en són poc significatius. 

d) Quant a la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les 
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, s'hi fa 
una explicació poc detallada sobre les despeses de personal. 

 L'avaluació dels conceptes restants comprén una explicació genèrica 
sobre el contingut de cada un dels capítols; però no s'hi descriuen les 
hipòtesis concretes de cada capítol (o, si més no, dels crèdits més 
significatius) que permeten a un tercer determinar si els crèdits estimats 
són suficients. 

e) En relació amb les operacions de crèdit, l'informe n'inclou l'import, així 
com les característiques i condicions financeres i el càlcul de la càrrega 
financera; però no s'hi concreta si és abans o després de l'operació de 
crèdit prevista. 

- L'informe d'Intervenció fa referència a la legislació aplicable, el contingut i el 
procediment d'elaboració i aprovació del pressupost, i menciona expressament 
que no existeix dèficit inicial. Tanmateix, no informa d'aspectes com: 

a) La suficiència dels ingressos i la seua correcta estimació. 

b) Si el pressupost recull els crèdits necessaris per a atendre les obligacions 
exigibles per raó de contractes i convenis o derivades de la Llei. 

c) Si el pressupost compleix el principi d'estabilitat pressupostària en els 
termes prevists en la Llei 18/2001. 

d) Sobre l'endeutament. 

No obstant això, forma part de l'expedient del pressupost un informe de data 24 de juny 
de 2006, distint de l'informe d'Intervenció, on es detallen qüestions relatives a 
l'endeutament, com ara la inexistència d'estalvi net negatiu, volum de capital viu inferior 
al 110% i, per tant, absència de necessitat d'autorització del Ministeri d'Economia i 
Hisenda per a contractar les operacions d'endeutament previstes en el pressupost. 

6.3.3 Anàlisi de les estimacions de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Atés que és el més rellevant dins del pressupost general, hem analitzat les previsions 
d'ingressos i despeses del pressupost propi de l'Ajuntament. En el quadre 6.7 es 
reflecteix, en euros, l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis 
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de 2005 i 2006, tant en termes relatius com absoluts; així com el percentatge de 
representació de cada un dels capítols sobre el total. 

 

Capítols 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

1 Imposts directes 18.649.000 22.046.200 3.397.200 18,2% 28,0%

2 Imposts indirectes 7.201.925 7.301.930 100.005 1,4% 9,3%

3 Taxes i d'altres ingressos 9.953.160 14.662.037 4.708.877 47,3% 18,6%

4 Transferències corrents 13.168.600 14.757.889 1.589.289 12,0% 18,7%

5 Ingressos patrimonials 753.000 1.050.100 297.100 39,5% 1,3%

6 Alienació d'inversions reals 90.000 0 (90.000) (100,0%) 0,0%

7 Transferències de capital 6.373.915 755.953 (5.617.962) (88,1%) 1,0%

8 Actius financers 300 300 0 0,0% 0,0%

9 Passius financers 100 18.217.368 18.217.268 18217268,0% 23,1%

Total ingressos 56.190.000 78.791.777 22.601.777 40,2% 100,0%
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006
Variació pressupost 

2006/2005 
s/total 
2006 

1 Despeses de personal 18.662.137 20.793.875 2.131.738 11,4% 26,4%

2 Desps. en béns corrents i serveis 26.310.792 29.214.673 2.903.881 11,0% 37,1%

3 Despeses financeres 815.000 1.760.000 945.000 116,0% 2,2%

4 Transferències corrents 2.138.850 2.435.970 297.120 13,9% 3,1%

6 Inversions reals 5.043.952 22.186.959 17.143.007 339,9% 28,2%

7 Transferències de capital 619.069 200.000 (419.069) (67,7%) 0,3%

8 Actius financers 200 300 100 50,0% 0,0%

9 Passius financers 2.600.000 2.200.000 (400.000) (15,4%) 2,8%

Total despeses 56.190.000 78.791.777 22.601.777 40,2% 100,0%

Quadre 6.7 
 

El pressupost aprovat per a l'exercici de 2006 s'eleva a 78.791.777 euros, un 40,2% més 
que en l'exercici anterior. 

En l'estat d'ingressos, l'increment més significatiu rau en l'augment dels passius 
financers, en concret en la previsió d'una operació de crèdit per a finançar el creixement 
del capítol 6, "Inversions reals". Uns altres ingressos que experimenten un creixement 
significatiu són els "impost sobre béns immobles de naturalesa urbana", que augmenten 
un 19,1%, les "quotes d'urbanització", que assoleixen un import de 2.911.823 euros i un 
creixement del 385,3%, i la participació en els "tributs de l'Estat", que augmenta fins a 
13.032.000 euros, amb un creixement del 22,9%. 
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Quant a l'estat de despeses, a més de l'important augment de les inversions reals 
previstes, el capítol 1, "Despeses de personal", s'incrementa en un 11,4% i les "Despeses 
en béns corrents i serveis" augmenten un 11,0%. 

6.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos hem analitzat aquells subconceptes que resulten 
significatius a conseqüència de: 

a) Haver tingut un grau d'execució o de compliment no elevat: 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d'execució 
inferior al 85% i una diferència entre drets reconeguts nets i previsions 
definitives superior a 100.000 euros en termes absoluts. 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment inferior al 90% i un import pendent de cobrament superior a 
100.000 euros. 

b) Haver sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2007 i 
2008 (fins a la finalització del treball de camp). S'han considerat significatives 
aquelles baixes de més de 30.000 euros i que representaven almenys un 15% del 
pendent de cobrament a 31 de desembre de 2006, a escala de subconcepte. 

c) Que les modificacions de les previsions hagen sigut rellevants. Es consideren 
rellevants aquelles modificacions, a escala de subconcepte, que pugen a més de 
100.000 euros en termes absoluts i que representen almenys un 15% de la 
previsió inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, n'hem seleccionat 
aquells que tenien modificacions superiors a 100.000 euros. 

d) Que les previsions inicials de 2006 hagen sofrit variacions significatives, 
respecte a les de 2005. Es considera que són significatives les variacions 
d'import major de 100.000 euros en termes absoluts i que en representen 
almenys el 15% en termes relatius, a escala de subconcepte. 

En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors i que requereixen algun comentari. 
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Quadre 6.8 
 

De l'anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent: 

a) La gestió i recaptació de l'impost sobre béns immobles i de l'impost sobre 
activitats econòmiques està delegada en SUMA Gestió Tributària, organisme 
autònom de la Diputació Provincial d'Alacant. L'Ajuntament ha reconegut els 
drets relatius a aquests conceptes sense tenir en compte el criteri del document 
número 2 de la IGAE, en el qual s'estableix que, quan determinats recursos 
pertanyents a una administració pública són liquidats i recaptats per oficines 
alienes a l'estructura orgànica de la dita administració, el reconeixement 
comptable dels drets de cobrament dels quals deriven els recursos esmentats 
s'haurà d'efectuar quan es tinga coneixement del seu import, ja siga per mitjà de 
la percepció dels fons tramesos per tals oficines liquidadores, o bé mitjançant la 
comunicació documental dels drets liquidats i cobrats per compte de 
l'administració citada. 

b) En l'exercici de 2007 s'han practicat ajusts, tant per reclassificar com per anul·lar 
drets que havien sigut reconeguts en el pressupost de 2006, cosa que evidencia 
defectes en la liquidació del dit exercici. En aquest sentit, resulta especialment 
significatiu el volum de les anul·lacions practicades en els exercicis de 2007 i 

Subc. Descripció 
Previsions 

inicials Modifics.
Previsions 
definitives

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació 

neta 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 
Baixes 2007 

i 2008 

11201 I.B.I. de naturalesa urbana 13.700.000 0 13.700.000 12.687.738 10.534.162 92,6% 83,0% 191.846

11400 Imposts IVTNU 1.800.000 0 1.800.000 1.752.091 1.186.874 97,3% 67,7% 508.103

13000 Impost activitats econòmiques 1.500.000 0 1.500.000 1.687.118 1.607.984 112,5% 95,3% 0

31002 Taxa extinció i prevenció incendis 388.000 0 388.000 234.004 213.772 60,3% 91,4% 4.693

35104 Taxa barraques i casetes de venda 550.000 0 550.000 606.267 474.425 110,2% 78,3% 8.184

35200 Taxa tanques, bastides, etc. en via públ. 125.000 0 125.000 122.693 12.257 98,2% 10,0% 160

36000 Contribucions especials 501.815 0 501.815 0 0 0,0% - 0

39100 Multes 260.000 0 260.000 590.418 339.694 227,1% 57,5% 56.902

39101 Sancions urbanístiques 2.500.000 0 2.500.000 3.307.457 860.740 132,3% 26,0% 1.759.622

39200 Recàrrec de constrenyiment 345.000 0 345.000 394.636 394.636 114,4% 100,0% 0

39902 Quotes d'urbanització 2.911.823 0 2.911.823 2.861.657 0 98,3% 0,0% 0

75500 Subvencions Generalitat Valenciana 429.834 0 429.834 0 0 0,0% - 0

76100 Subvencions Diputació Provincial 326.119 0 326.119 12.673 0 3,9% 0,0% 0

83001 Reintegrament acomptes exercici corrent 100 187.058 187.158 176.358 76.018 94,2% 43,1% 0

91701 Préstecs rebuts d'ens de fora sector públ. 18.217.368 0 18.217.368 18.217.368 18.217.368 100,0% 100,0% 0

Total 43.555.059 187.058 43.742.177 42.650.478 33.917.930 97,5% 79,5% 2.872.041
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2008 sobre els drets reconeguts en el pressupost de 2006 en el subconcepte 
11400, "Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana" 
(que en foren del 29,0%) i en el subconcepte 39101, "Sancions urbanístiques" 
(que en representaren el 53,2%). A més de correspondre a traspassos en 
executiva i a reclassificacions, aquestes anul·lacions derivaren de la resolució de 
recursos interposats contra les liquidacions, resolució que acordava anul·lar les 
liquidacions practicades i aprovar-ne unes altres de noves sobre els mateixos fets 
imposables. En relació amb aquesta circumstància, cal indicar que a la data de 
tancament de l'exercici de 2006 el volum dels drets que hi havia pendents de 
cobrament en els dits subconceptes era alt, puix que en representava el 32,3% i 
el 74,0% respectivament (si bé és cert que l'any següent, en 2007, es van cobrar 
uns imports que n'assoliren el 45,8% i el 55,6% dels saldos pendents). 

c) Les previsions pressupostàries del subconcepte 31002, "Taxa per extinció i 
prevenció d'incendis", s'incrementaren en un 72,4% respecte de les consignades 
en l'exercici anterior. Tanmateix, els drets reconeguts en la liquidació del 
pressupost de 2006 donen un grau d'execució del 60,3% i el seu import està en el 
nivell de les previsions de l'exercici de 2005; de manera que, en principi, no 
estava justificada l'estimació feta en el pressupost de 2006. 

d) En el subconcepte 35104, "Taxa per llocs de barraques i casetes de venda", el 
nivell de compliment és del 78,3%; en l'exercici de 2007 es cobren 82.909 euros, 
que representen el 62,9% dels 131.842 euros pendents de cobrament a 31 de 
desembre de 2006. 

e) El grau de compliment del subconcepte 35200, "Taxa per tanques, bastides i 
d'altres en la via pública", va ser molt baix, ja que en l'exercici de 2006 solament 
se'n recaptà el 10,0% dels drets reconeguts. Tanmateix, en l'exercici de 2007 se'n 
va cobrar el 86,9% del saldo pendent. 

f) En el subconcepte 36000, "Contribucions especials", s'havien pressupostat 
501.815 euros per finançar les obres de sanejament en la zona "Balcons"; 
tanmateix, en la liquidació del pressupost de l'exercici no se'n reconeixen drets, 
perquè les dites obres no estaven realitzades a la data de tancament de l'exercici 
de 2006. 

g) En el subconcepte 39100, "Multes", es van reconéixer drets per un import de 
590.418 euros, xifra que en representa el 227,1% de les previsions inicials; 
tanmateix, en l'exercici de 2006 solament se'n van recaptar el 57,5% dels drets 
reconeguts. 

h) En el subconcepte 39902, "Quotes d'urbanització", es van reconéixer drets per 
import de 2.861.658 euros, per a finançar les obres d'urbanització a les zones de 
"Desamparados" i "Espeñetas"; tanmateix, com que les obres no s'havien 
executat, en l'any 2006 no es van realitzar cobraments i solament se'n cobraren 
63.496 euros en l'exercici de 2007. 
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i) Les previsions pressupostàries relatives a subvencions de capital, es redueixen 
de manera significativa en l'exercici de 2006; en concret, el subconcepte 75500, 
"Subvencions de la Generalitat Valenciana", disminueix les seues dotacions en 
un 45,9% i el subconcepte 76100, "Subvencions de la Diputació Provincial", en 
un 68,8%; addicionalment, s'ha d'assenyalar que, com que els organismes 
cedents no han comunicat al perceptor que s'hagen reconegut obligacions o 
lliurat fons per aqueixos conceptes, seguint els criteris aplicables l'Ajuntament 
no ha reconegut els drets per aquests subconceptes en l'exercici de 2006. 

j) En el subconcepte 83001 registren els reintegraments dels avançaments rebuts 
pel personal de l'Ajuntament a compte de les seues retribucions. Cal indicar que, 
encara que realitzen els dits reintegraments de forma periòdica, no els efectuen 
per quantitats iguals ni amb termini mensual, a pesar d'establir-ho així l'article 
35 de l'Acord de Condicions de Treball. 

k) Tal com es comenta en l'apartat 6.2.2, en el subconcepte 91701, "Préstecs rebuts 
d'ens de fora del sector públic", s'han comptabilitzat cobraments que no eren 
efectius a 31 de desembre de 2006, per un import de 8.563.766 euros. 

6.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

a) Haver tingut un grau d'execució o de compliment no elevat: 

- S'han analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d'execució 
inferior al 85% i una diferència, entre obligacions reconegudes i crèdits 
definitius, superior a 200.000 euros en termes absoluts. 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment inferior al 90% i un import pendent de pagament superior a 
200.000 euros. 

b) Que hagen sigut objecte d'alguna significativa modificació de crèdits. Es 
consideren rellevants aquelles modificacions, a escala de subconcepte, de més 
de 100.000 euros en termes absoluts (alça o baixa), i que en representen almenys 
un 15% del crèdit inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, hem 
seleccionat els que tenen modificacions superiors a 200.000 euros. 

c) Que s'hagen detectat despeses de l'exercici de 2006 imputades a exercicis 
posteriors. 

d) Que els crèdits inicials de 2006 hagen sofrit variacions significatives, respecte 
dels de 2005. Es consideren significatives les variacions de més de 100.000 
euros en termes absoluts (alça o baixa), i que representen almenys una variació 
relativa del 15%, a escala de subconcepte. 
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En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors i que requereixen algun comentari. 

 

Subc./
Conc. Descripció 

Crèdits 
inicials 

Total 
modific.. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
recon. 

Pagaments 
realitzats 

grau 
execució 

grau 
complim. 

Extrajud. i 
d'altres 
despeses 

posteriors 

12000 
Retribucions bàsiques personal 
funcionari 4.788.031 0 4.788.031 3.909.502 3.909.502 81,7% 100,0% 0

12100 
Retribucions complementàries 
personal funcionari 6.005.820 0 6.005.820 4.480.616 4.480.493 74,6% 100,0% 0

20300 
Lloguer de maquinària, 
instal·lacions i utillatge 269.515 264.646 534.161 394.278 140.883 73,8% 35,7% 0

21000 
Manteniment infraestructura i 
béns naturals 1.088.000 (395.000) 693.000 482.108 337.272 69,6% 70,0% 239.883

22700 Neteja i condícia 10.753.540 (588.522) 10.165.018 9.428.358 6.709.385 92,8% 71,2% 735.905

22706 Estudis i treballs tècnics 1.633.553 284.539 1.918.092 1.093.724 579.777 57,0% 53,0% 92.304

22709 D'altres treballs contractats 3.880.700 610.668 4.491.368 4.330.303 3.301.767 96,4% 76,2% 296.880

34200 
Interessos de demora en 
depòsits 1.025.000 0 1.025.000 8.757 8.757 0,9% 100,0% 0

48900 
Subvencions a ens sense fins 
de lucre 888.800 210.547 1.099.347 656.828 467.149 59,7% 71,1% 0

60000 Inversions en terrenys 3.597.757 5.011.786 8.609.543 1.531.813 0 17,8% 0,0% 0

60100 D'altres inversions 8.685.766 4.831.699 13.517.465 2.279.666 2.122.227 16,9% 93,1% 0

61100 Reposició d'altres inversions 3.732.115 1.789.611 5.521.726 517.391 202.058 9,4% 39,1% 13.658

62200 
Inversió nova d'edificis i 
d'altres construccions 3.605.190 5.678.686 9.283.876 4.987.911 3.960.051 53,7% 79,4% 0

62300 
Maquinària, instal·lacions i 
utillatge 430.000 147.087 577.087 166.167 32.300 28,8% 19,4% 10.989

62400 Material de transport 216.296 23.998 240.294 46.788 23.998 19,5% 51,3% 0

62500 Mobiliari i estris 750.879 (89.102) 661.777 31.919 3.775 4,8% 11,8% 928

63200 
Inversions de reposició en 
edificis 717.223 235.856 953.079 140.103 120.653 14,7% 86,1% 0

83100 
Préstecs a llarg termini fora del 
sector públic 0 785.025 785.025 785.025 785.025 100,0% 100,0% 0

Total 52.068.185 18.801.524 70.869.709 35.271.257 27.185.072 49,8% 77,1% 1.390.547

Quadre 6.9 
 

De l'anàlisi realitzada, en relació amb el pressupost de despeses, en destaca el següent: 

a) Primer que res, és necessari mencionar que no consta en l'expedient d'elaboració 
del pressupost cap fitxa pressupostària que justifique la base de càlcul usada per 
a estimar el crèdit inicial de cada un dels subconceptes; encara que sí que 
consten els annexos de personal i d'inversions que donen suport als imports dels 
capítol 1 i 6 respectivament, amb l'excepció indicada en l'apartat 6.3.2. 
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b) El crèdit inicial del pressupost de 2006 dels subconceptes 12000 i 12100, que 
corresponen a les retribucions bàsiques i complementàries del personal 
funcionari, s'ha incrementat de forma significativa respecte al pressupost de 
l'exercici anterior. El motiu d'aquest increment és que es van aprovar cinquanta 
places de nous funcionaris i l'amortització d'unes altres onze. De tota manera, la 
baixa execució d'aquests subconceptes es produeix perquè, des de l'aprovació 
del pressupost fins a la fi de l'any, no se'n va dur a terme el procés selectiu i 
solament es contractaren disset interins des de l'aprovació del pressupost. D'altra 
banda, s'ha comprovat que no totes les vacants estan pressupostades per a tot 
l'exercici; en relació amb això, existeixen cinc llocs d'administratiu (grup C) que 
només foren pressupostats per a tres mesos. 

c) El subconcepte 20300, "Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge", inclou 
el cost de l'enllumenat artístic de Nadal, festes de moros i cristians i d'altres 
festes populars. La imputació en aquest subconcepte que en fa l'Entitat no és 
adequada, ja que, encara que l'Ajuntament considere que es tracta d'un 
arrendament de la instal·lació elèctrica, la classificació econòmica regulada per 
l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989 indica 
que les despeses destinades a festes populars s'imputaran al subconcepte 22607. 

d) En el subconcepte 21000, "Despeses de manteniment de vials, enllumenat, 
platges, etc.", s'han realitzat baixes de crèdit per 455.000 euros; les més 
significatives en són les següents: 190.000 euros per a manteniment 
d'enllumenat i 150.000 euros per a manteniment de platges, transferits als 
subconceptes 22700 i 22709. Hem verificat que en el pressupost de 2006 s'han 
aplicat al subconcepte 22709, "D'altres treballs contractats", factures relatives al 
manteniment, conservació i reparació d'enllumenat públic, platges, fonts 
ornamentals, parcs i jardins; cosa que incompleix la classificació econòmica que 
estableix l'article 21 aquell on es registraran -entre altres- les despeses de 
conservació, entreteniment i reparació de vies públiques, enllumenat públic, etc. 

 D'altra banda, segons que consta en el registre extracomptable de factures 
facilitat per la Intervenció, existeixen despeses imputables al subconcepte 
21000, almenys per un import de 239.883 euros, que corresponen a factures del 
període 2002-2006, però que no han sigut imputades al pressupost de 2006. 
D'aquest import, n'hi ha 35.561 euros que han sigut aprovats per mitjà 
d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits en juliol de 2008, i 
204.322 euros que a la data d'elaboració del present Informe es troben com a 
pendents de comprovació i aprovació. 

e) El subconcepte 22700, "Neteja i condícia", comprén fonamentalment el servei 
de recollida de residus sòlids urbans, la neteja viària i el transport a l'abocador; 
així com la neteja de centres públics. La modificació de crèdit es deu 
principalment a una transferència negativa de crèdit per a finançar un préstec 
sense interés a l'empresa que presta el servei (subconcepte 83100). L'increment 
en la previsió inicial, respecte de l'any anterior, obeeix a l'estimació que ha fet 
l'Ajuntament del servei prestat anomenat "Sexta Ruta", arran de les sentències 
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del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per raó de les quals 
l'Entitat ha pagat 1.529.085 euros en novembre de 2008 per l'import de les 
factures del període de 1993 a gener de 2006, i 456.568 euros en concepte 
d'interessos. 

 Addicionalment a aquests desemborsaments, i segons que consta en el registre 
extracomptable de factures proporcionat per la Intervenció, existeixen despeses 
imputables al subconcepte 22700, almenys per un import de 735.905 euros, que 
corresponen a factures del període 2002-2006 que no han sigut imputades al 
pressupost de 2006. D'aquest import, n'hi ha 168.278 euros que han sigut 
aprovats en juliol de 2008 per mitjà d'un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, i 567.627 euros que a la data d'elaboració del present 
Informe es troben com a pendents de comprovació i aprovació. 

f) El subconcepte 22706, "Estudis i treballs tècnics", recull despeses de naturalesa 
diversa, encara que les més significatives en són els crèdits relatius a consultoria 
i assistència sobre qüestions urbanístiques. Tanmateix, atesa la naturalesa 
d'algunes d'aqueixes despeses, seria més raonable d'imputar a projectes 
d'inversió, en el capítol 6, despeses com ara els honoraris de direcció tècnica i 
facultativa de les obres de rehabilitació de la Llotja Municipal per al 
Conservatori de Música d'Oriola (121.676 euros); la redacció del projecte tècnic 
de construcció d'un "centre específic" (CEEM) i d'un "centre de dia" per a 
malalts mentals crònics (104.000 euros), i d'altres factures de consultoria i 
assistència per a la redacció i elaboració de projectes. 

g) Dins del subconcepte 22709, "D'altes treballs contractats", es registren, entre 
altres, 262.447 euros en concepte d'ajudes econòmiques per a l'Associació per al 
Tractament de la Paràlisi Cerebral, que, per raó de la seua naturalesa, havien de 
ser imputats al subconcepte 48900. 

 D'altra banda, segons que consta en el registre extracomptable de factures 
facilitat per la Intervenció, existeixen despeses imputables al subconcepte 22709 
per un import de, si més no, 296.880 euros que corresponen a factures del 
període 2002-2006, però que no han sigut imputades al pressupost de 2006. 
D'aquest import, n'hi ha 46.754 euros que han sigut aprovats per mitjà d'un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits en juliol de 2008, i 250.126 
euros que a la data d'elaboració d'aquest Informe es troben com a pendents de 
comprovació i aprovació. 

h) S'ha inclòs dins del subconcepte 34200, "Interessos de demora en depòsits", un 
crèdit inicial d'1.000.000 d'euros que hom hi va consignar per fer front als 
interessos de demora derivats de les sentències que hem mencionat en el punt e) 
anterior. El romanent de crèdit a 31 de desembre de 2006 no ha sigut incorporat 
al pressupost corrent de 2007. 

i) Les subvencions a entitats sense ànim de lucre són imputades al subconcepte 
48900. No consten -ni en les bases d'execució, ni en la memòria de l'Alcaldia, ni 
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en l'informe economicofinancer- les transferències corrents que deriven de 
convenis subscrits per l'Ajuntament amb unes altres entitats públiques o privades 
sense ànim de lucre. Quant a això, en l'informe economicofinancer s'indica que 
"en matèria de subvencions, es consigna crèdit destinat a cultura, festivitats, 
serveis socials i esports i per a respondre a les sol·licituds d'ajuda econòmica 
que es formulen durant l'exercici procedents d'entitats i particulars que realitzen 
activitats que suplisquen o coadjuven serveis de competència municipal o 
d'interés per al municipi". 

j) Els subconceptes 60000, 60100, 61100, 62200 i 63200 estan degudament 
desglossats en l'annex d'inversions, que comprén distints projectes, alguns dels 
quals de caràcter plurianual. Els imports consignats es refereixen al cost anual 
dels projectes. Tanmateix, el significatiu increment del pressupost inicial 
d'inversions reals, efectuat per realitzar millores en les infraestructures, no ha 
sigut reflectit en l'execució del pressupost. Del total de crèdits definitius d'aquest 
capítol (39.841.093 euros), a 31 de desembre de 2006 solament s'havien 
compromés despeses per un import de 16.396.705 euros i reconegut obligacions 
per 9.723.002 euros, i això ha fet que el grau d'execució del capítol 6 haja sigut 
només del 24,4%. Quant a això, en la sessió de 30 de desembre de 2006 la Junta 
de Govern Local va aprovar nombrosos projectes tècnics d'inversions amb la 
consegüent autorització de la despesa. 

 En opinió de la Intervenció, la baixa execució del pressupost d'inversions es deu 
a l'entrada en vigor del pressupost en una data molt tardana, a un volum del 
pressupost d'inversions molt elevat i a la falta de personal en l'àrea de 
contractació per a gestionar un volum tan elevat d'obres en tan poc de temps. 

 D'altra banda, en l'exercici de 2008 s'han donat de baixa crèdits de 2006, 
incorporats en pressuposts posteriors, per tal de finançar un suplement de crèdit i 
crèdit extraordinari per import d'1.202.932 euros i 509.644 euros, 
respectivament. 

k) Dels subconceptes 62300, "Maquinària, instal·lacions i utillatge", 62400, 
"Material de transport", i 62500, "Mobiliari i estris", no n'hi ha detall explícit en 
l'annex d'inversions, sinó que es tracta de partides genèriques desglossades per 
codi funcional i codi orgànic. No consta en l'expedient la justificació dels 
increments prevists en els crèdits inicials, respecte al pressupost de 2005, i el 
grau d'execució d'aquestes partides ha sigut inferior al 30%. 

l) El subconcepte 83100 no té crèdit inicial; però sí una modificació 
pressupostària, consistent en una transferència de crèdit finançada amb baixa de 
crèdit del subconcepte 22700, "Neteja i condícia", que es destina a realitzar un 
préstec de 785.025 euros aprovat pel Ple el 3 de novembre de 2006 i concedit a 
la societat ACCIONA per a pagar endarreriments salarials de treballadors que 
havien sigut absorbits per la dita mercantil. Aquesta situació no era previsible en 
el moment d'elaborar el pressupost, de manera que és raonable que no la 
consignessen en el crèdit inicial. Tanmateix, el finançament a càrrec del 
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subconcepte 22700 és dubtós, tenint en compte les obligacions que hi havia 
pendents d'imputar a pressuposts (i que hem descrit en l'apartat 'e'). 

Tal com es desprén del que hem descrit abans, mereix una referència especial 
l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits (que resumim en el quadre 
següent), aprovat pel Ple de l'Ajuntament des de l'inici de l'exercici de 2006 fins a 
novembre de 2008, data de realització del present treball. 

 
Exercici 
aprovat 

Nombre 
expedients Import 

Despeses exercicis 
anteriors a 2006 

Despeses exercici 
2006 

Despeses exercicis 
2007 i 2008 

2008 1 642.361 412.621 229.740 0

Total 1 642.361 412.621 229.740 0

Quadre 6.10 
 

De les xifres anteriors es desprén que a la data de tancament de l'exercici de 2006 hi 
havia pendents de registrar obligacions per import de 642.361 euros, si més no, dels 
quals procedien 412.621 euros d'exercicis anteriors i 229.740 euros de l'exercici de 
2006. Segons la informació facilitada, no hi ha constatació que s'hagen aprovat 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits que afecten despeses dels exercicis 
de 2007 i 2008. 

D'altra banda, el compte 413 no ha registrat cap moviment durant l'exercici de 2006, i el 
seu saldo a 31 de desembre de 2006 és de 0 euros. Tanmateix, l'Entitat disposa d'un 
registre extracomptable en el qual figuren les factures que a 31 de desembre de 2006 no 
havien sigut imputades a pressuposts, per un total de 2.277.404 euros; aquesta relació 
comprén les obligacions que hom havia reconegut per mitjà d'un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits anterior, per un import de 642.361 euros. La resta 
de factures, per 1.635.043 euros, es troben a la data de realització del present treball en 
situació de comprovació, motiu del qual no n'han sigut reconegudes les obligacions 
corresponents. 

6.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

6.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple 
de l'ajuntament, per conducte de la presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i el moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. Les 
regles 105 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha de 
subministrar al Ple de l'ajuntament, la qual contindrà les dades relatives a l'execució del 
pressupost corrent d'ingressos i despeses, les seues modificacions i els moviments i la 
situació de la tresoreria. 
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Les bases d'execució del pressupost, aprovades pel Ple el 31 de juliol de 2006, 
estableixen que la Intervenció municipal trametrà trimestralment el Ple de l'Entitat, per 
conducte de l'alcalde-president, informació sobre l'execució del pressupost i el 
moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del 
pressupost i sobre la seua situació. En les dites bases es reflecteix el que exigeixen les 
regles 106 i següents de la ICAL. No obstant això, la Intervenció, per mitjà de l'alcalde, 
no ha tramés la dita informació al Ple de l'Ajuntament. Actualment, segons 
manifestacions de l'interventor, la dita informació es lliura a tots els regidors; però no hi 
ha constatació d'això. 

La liquidació del pressupost de 2006 es va aprovar per mitjà d'un decret de l'Alcaldia de 
15 de març de 2007; no consta que se n'haja donat compte al Ple en la primera sessió 
realitzada per aquest després de la seua aprovació, cosa que incompleix l'article 193.4 
del TRLRHL. 

Tal com hem comentat ja en l'apartat 6.2.2 de l'Informe, existeixen discrepàncies 
importants entre la liquidació aprovada per l'Alcaldia i la informació retuda a la 
Sindicatura per mitjà de la plataforma. 

Tampoc no consta que hagen tramés còpia de la liquidació a l'Administració de l'Estat 
ni a la de la Comunitat Autònoma abans del 31 de març de 2007 (art. 193.5 TRLRHL). 

6.4.2 En matèria de fiscalització 

Cal destacar els 350 advertiments realitzats per l'interventor, pels següents 
incompliments, entre altres: 

- de la Llei de Contractes, per no haver-ne tramitat l'expedient corresponent; 

- del que s'estableix en l'article 68 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (fraccionament de l'objecte del contracte); 

- del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, per no haver efectuat la fiscalització 
prèvia de la despesa; 

- de la falta de crèdit suficient i adequat; 

- perquè el servei ja estava realitzat a la data de la seua aprovació. 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. Segons manifestacions de l'interventor, se n'ha fet la 
comunicació a la Junta de Govern, però no al Ple. Atés l'elevat nombre d'advertiments, 
així com la dificultat per a comprovar la informació que de tots aquests advertiments 
s'ha donat a la Junta de Govern Local, el que hem fet ha sigut verificar-ne una mostra. 
En les actes de la Junta de Govern es diu que aquesta té coneixement de l'advertiment 
de l'interventor, però que no adopta cap resolució ni disposa de cap escrit de l'òrgan 
afectat per l'advertiment mostrant la seua conformitat o disconformitat. No consta que 
hom haja tramés informació al Ple de l'Entitat sobre els dits advertiments. 
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La base 49 d'execució del pressupost estableix la fiscalització limitada, la qual no s'ha 
dut a la pràctica. No s'han fet informes sobre les societats empresarials que depenen 
íntegrament de l'Ajuntament. 

En referència al control financer, l'article 220 del TRLRHL estableix que, "com a 
resultat del control financer efectuat, s'ha d'emetre un informe escrit en el qual es faran 
constar totes aquelles observacions i conclusions que es deduïsquen de l'examen 
practicat. Els informes, juntament amb les al·legacions presentades per l'òrgan auditat, 
seran elevats al Ple per al seu examen". No hi ha constatació que hom haja emés 
l'informe citat. 

6.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions realitzades en els apartats anteriors, es fan ara les següents: 

1. A l'hora de confeccionar el Compte General de l'Entitat, cal efectuar les 
comprovacions necessàries entre els distints estats comptables que l'integren i la 
liquidació del pressupost aprovada, a fi d'evitar les discordances detectades en la 
fiscalització. 

2. El pressupost general de l'Ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
aquesta preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació 
de l'activitat econòmica de l'Ajuntament. Per això, és fonamental prestar atenció 
a l'elaboració del pressupost, la qual caldria dur a terme en temps i forma, i tenir 
en compte els aspectes següents: 

a) És necessari disposar d'unes instruccions que regulen de forma detallada 
el procés d'elaboració del pressupost general, que prenguen en 
consideració -entre altres- els extrems següents: 

- l'àmbit d'aplicació; 

- els objectius dels programes i les accions per a aconseguir-los; 

- els òrgans, les unitats i els serveis que intervenen en el procés 
d'elaboració del pressupost; 

- els criteris que s'hi han d'aplicar, especialment en matèria 
d'estimació d'ingressos i despeses; 

- els terminis i els models en què s'ha de subministrar la 
informació. 

b) Ha d'haver una adequada segregació de funcions entre les unitats 
administratives que intervenen en la confecció del pressupost. 

c) Resulta necessari donar un tractament diferenciat -per mitjà dels 
expedients respectius- als instruments de gestió de personal, com són la 
plantilla de personal (que cal aprovar juntament amb el pressupost) i la 
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relació de llocs de treball (la qual requerirà prèviament l'existència d'una 
classificació de llocs de treball). Aquesta última constitueix l'instrument 
per a detallar les funcions, entre les quals estan les relatives a les unitats 
que participen en l'elaboració del pressupost. 

d) L'elaboració adequada de tota la documentació que integra el pressupost 
general i, en concret, l'informe economicofinancer, el qual constitueix un 
element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació pertinent dels 
ingressos i la suficiència dels crèdits. Aquest document ha d'explicar de 
forma detallada les previsions d'ingressos i de despeses, especialment les 
variacions significatives que s'hi produïsquen respecte de l'exercici 
anterior; raó per la qual -si cal- aniran acompanyats dels annexos 
explicatius que hom estime necessaris. 

3.- A fi de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té a conéixer de forma 
regular la situació economicofinancera d'aquesta, cal aplicar el que es disposa en 
les bases d'execució del pressupost sobre la informació de l'execució dels 
pressuposts i de la tresoreria de l'entitat, per tal de complir el que es disposa en 
l'article 207 del TRLRHL. Així mateix, es considera que la periodicitat amb què 
s'ha de proporcionar la dita informació al Ple de l'entitat, ha de ser la de màxima 
freqüència possible, d'acord amb el funcionament de l'entitat. 
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7. PATERNA 

7.1 Aspectes generals 

7.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Horta, amb 59.043 habitants segons l'actualització del 
cens a 1 de gener de 2007. La corporació està formada per vint-i-cinc membres, després 
de les eleccions de 2007. 

7.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall de l'ens dependent, el qual, juntament amb 
l'Ajuntament mateix, integra el Compte General. 

 
Denominació Tipus Participació 

Societat Urbanística Municipal de Paterna S.A. (SUMPA) Societat mercantil 100% 

Quadre 7.1 
 

S'hi adjunten, com a documentació complementària, els comptes de la societat Aigües 
de Paterna, S.A., en la qual l'Ajuntament participa amb un 51%. 

Així mateix, en la memòria del Compte General, s'enumeren les següents entitats 
públiques en què participa l'Ajuntament: 

- Àrea Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE), 

- Àrea Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), 

- Mancomunitat d'Abocaments (EDAR) 

- Consorci Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província 
de València, 

- Consorci Pacte Territorial per a l'Ocupació Pactem-Nord, 

- Consorci de Serveis Socials de l'Horta Nord. 

Aquesta informació ha sigut contrastada amb les bases de dades del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, del CIVIS de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques i del Banc d'Espanya. 

En la base del CIVIS figura, a més a més, el Consorci Valencià de Transports, que 
l'Ajuntament ja inclou en la memòria de 2007. 

En la base de dades del Ministeri d'Economia i Hisenda s'expressa que l'Ajuntament 
també forma part dels consorcis següents: 
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- Xarxa Jovesnet, 

- Gestió de Recursos, Activitats i Serveis de l'Àmbit Esportiu de l'Horta, 

- Pla Zonal de Residus de les Zones VI, VII i IX, 

- TV35 Consorci de Desenvolupament de TDT Local Pública de Torrent. 

7.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord sobre normes per a dur la comptabilitat, 
malgrat la possibilitat que hi dóna la Instrucció de Comptabilitat Local de 2004; no 
obstant això, les bases d'execució del pressupost regulen diversos aspectes sobre 
l'execució i liquidació del pressupost i el control de la gestió. 

D'acord amb la regla 14 de la ICAL, desapareix l'obligació d'obtenir i conservar els 
llibres de comptabilitat tradicional en paper i s'hi estableix que les bases de dades del 
sistema informàtic en què residisquen els registres comptables constituiran un suport 
suficient per a portar la comptabilitat de l'entitat. Desapareix, per tant, la concepció 
tradicional de llibre de comptabilitat, que és substituït per la de base de dades 
comptable, i ha de ser la mateixa entitat qui determine l'estructura concreta d'aqueixa 
base. 

En les comprovacions realitzades per aquesta Sindicatura s'ha evidenciat que l'aplicació 
comptable permet obtenir, en general, tots els llibres de la comptabilitat principal i 
auxiliar regulats per l'antiga ICAL; llevat del llibre d'inventari i balanços. En relació 
amb aquest llibre, ens han facilitat el tom desé de l'inventari i registre de béns 
corresponent a la rectificació dels anys 2005 i 2006. S'hi parteix d'una actualització de 
l'inventari realitzat en 1990 i, des d'aqueix any, el que fan es incloure-hi les altes i 
baixes de cada exercici, adjuntant-hi els fulls corresponents a tals altes i baixes, fulls 
que hom va arxivant en els toms corresponents a cada any. El manteniment d'aquest 
llibre és totalment manual i, per a portar-lo, no existeix cap base de dades ni aplicació 
comptable codificada per elements. 

També es pot destacar que -tal com s'indica en la nota 15 de la memòria de 
l'Ajuntament- no disposen de recursos informàtics que desenvolupen el mòdul de gestió 
de recursos que porten per compte d'altres ens; encara que se'n pot obtenir informació a 
partir dels corresponents conceptes no pressupostaris. 

7.2 Compte General 

7.2.1 Tramitació 

El Compte General de l'Ajuntament, que està format pel compte propi de l'Ajuntament i 
el de la Societat Urbanística Municipal de Paterna (SUMPA), de capital íntegrament 
municipal, va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 28 de juliol de 2008, fora del 
termini legalment establit a aqueix efecte, que finalitzava l'1 d'octubre de 2007. 
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El quadre següent recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què 
aquests han sigut formalitzats, les quals reflecteixen que els dits tràmits no s'han 
realitzat dins dels terminis prevists legalment. No consta que hi haja hagut 
reclamacions. 

 
Exercici de 2006 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment
Enviament a la intervenció del compte de:    

Ajuntament  - 
Societats mercantils íntegrament municipals: 15/05/07  

- Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A.  30/03/07 
Formació del Compte General, per part de la Intervenció, i tramesa del 
Compte a la Comissió Especial de Comptes 01/06/07 14/05/08 
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes - 22/05/08 
Inici de l'exposició al públic del Compte General, juntament amb el 
dictamen - 12/06/08 
Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més) - 08/07/08 
Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió de nou 
informe de la Comissió Especial de Comptes - - 
Aprovació del Compte General per part del Ple de la Entitat 01/10/07 28/07/08 
Enviament del Compte General a la Sindicatura de Comptes 31/10/07 17/07/08 

Quadre 7.2 
 

7.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren els estats que integren el compte propi de l'Ajuntament, 
segons la regla 98 de la ICAL. 

 

Contingut ICAL 2004, regla 98 
Exercici 2006 
Ajuntament 

Balanç Consta 
Compte del resultat economicopatrimonial Consta 
Estat de liquidació del pressupost:  

- liquidació del pressupost de despeses Consta 
- resum de la classificació econòmica de la despesa Consta 
- liquidació del pressupost d'ingressos Consta 
- resultat pressupostari Consta 

Memòria Consta 
Actes d'arqueig de caixa Consta 
Certificació saldos en entitats financeres i conciliacions bancàries Consta 

Quadre 7.3 
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En l'examen de la documentació del Compte General, inclosos els justificants i annexos 
seus, s'ha observat que comprén, a més del compte propi de l'Ajuntament, el compte de 
la societat participada íntegrament per l'Ajuntament denominada Societat Urbanística 
Municipal de Paterna, S.A. 

El contingut de la informació facilitada per l'Ajuntament en relació amb el Compte 
General, s'ajusta al que s'estipula en la regla 98 de la ICAL; llevat de: 

- Que no s'hi han desenvolupat les notes de la memòria relatives a: inversions 
gestionades, patrimoni públic del sòl, informació d'operacions per administració 
de recursos per compte d'altres ens públics, compromisos d'ingressos i 
indicadors de gestió. 

- Que no s'hi ha inclòs la memòria que justifica el cost i el rendiment dels serveis 
ni la memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius. 

En els annexos del present Informe figuren les incidències significatives del Compte 
General detectades per la plataforma de rendició de comptes. 

7.2.3 Comentaris més rellevants sobre els estats financers del Compte General 

7.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En els annexos d'aquest Informe figuren el balanç i el compte del resultat 
economicopatrimonial. En relació amb aquests estats, és destacable que l'actiu i el 
passiu en l'exercici de 2006 van ser de 116.897.049 euros i que experimentaren un 
increment del 6,7%, respecte de l'exercici anterior. El benefici de l'exercici de 2006 
s'eleva a 14.013.454 euros (es pot indicar que en l'exercici de 2005 s'obtingueren 
pèrdues per import de 639.022 euros). 

Així mateix, en els annexos es mostra la liquidació del pressupost corrent, la liquidació 
de pressuposts tancats, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de l'exercici 
de 2006. 

En el pressupost de despeses, el grau d'execució (que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives), és del 73,0%, motivat principalment pel 
capítol 6, "Inversions reals", que mostra una execució del 20,7%. 

El pressupost d'ingressos presenta un grau d'execució (que relaciona els drets 
reconeguts amb les previsions definitives) del 84,3%. Destaquen els baixos graus 
d'execució del capítol 6, "Alienació d'inversions reals", i 7, "Transferències de capital", 
puix que són del 59,1% i del 51,5% respectivament. També destaca que, en tres capítols 
d'ingressos, s'han reconegut drets per sobre de l'import pressupostat. 

A més a més, són significatius els aspectes següents: 
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- El grau de compliment del pressupost d'ingressos (que relaciona els cobraments 
amb els drets reconeguts), és del 88,5%, i el de despeses (que relaciona les 
pagaments amb les obligacions reconegudes), del 77,5%. 

- El resultat pressupostari s'elevà a 9.024.278 euros i l'ajustat, a 5.159.112 euros. 

- El romanent de tresoreria total ascendia a 2.644.449 euros; però, com que el 
romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat s'elevava a 
4.211.660 euros, el romanent de tresoreria per a despeses generals va ser negatiu 
en un import de 2.717.204 euros. 

En el quadre 7.4 i en els gràfics següents es mostra, en euros, l'evolució entre 2003 i 
2006 de les magnituds pressupostàries i de l'endeutament, segons la informació que es 
dóna en els estats financers de l'Ajuntament. De la dita evolució destaca el següent: 

- Els pressuposts inicials de despeses dels exercicis de 2005 i 2006 són inferiors 
als ingressos dels exercicis respectius, perquè en el moment d'aprovar el 
pressupost de 2005 el romanent de tresoreria negatiu acumulat a 31 de desembre 
de 2004 era de 3.775.405 euros. És per això que, a fi de complir el que diu 
l'article 193 del TRLRHL, el pressupost de 2005 va ser aprovar minorant el 
pressupost de despeses en 2.164.895 euros, import corresponent al dèficit de la 
liquidació de l'exercici de 2003. La part restant del dèficit, és a dir 1.590.510 
euros, és l'import en què es minoren les despeses del pressupost de l'exercici de 
2006. Si aquesta mesura no es va aplicar en el pressupost de 2004, va ser perquè 
-segons que ens han indicat-, en el moment d'aprovar el pressupost de 2004, 
encara no s'havia aprovat el Compte General corresponent a l'exercici de 2003 
ni, en conseqüència, el dèficit que calia compensar. 

- Les previsions definitives d'ingressos assoliren el seu import més alt en l'exercici 
de 2003. En l'exercici de 2004 experimentaren una disminució del 16,6%; 
mentre que en 2005 i 2006 s'incrementaren -respecte de l'exercici anterior- en un 
2,3% i un 10,2% respectivament. De tota manera, en 2006 continuen sent un 
6,0% inferiors a les previsions de 2003. 

- Les previsions definitives de despeses evolucionen en concordança amb les 
d'ingressos; encara que en 2005 i 2006 aquelles són inferiors a aquestes. 

- Els drets reconeguts disminueixen durant 2004 i 2005, respecte de 2003; però en 
2006 presenten un increment del 23,2%, respecte a 2005, i superen en un 3,5% 
els drets reconeguts en 2003. 

- Les obligacions reconegudes també disminueixen durant 2004 i 2005. Però en 
2006 augmenten un 3,5%; encara que, tot i així, continuen sent un 16,2% 
inferiors a les de 2003. 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos ha oscil·lat durant aquest període 
entre el 86,9% de 2004 i el 75,4% de 2005. 
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- Al seu torn, el grau d'execució del pressupost de despeses ha oscil·lat entre el 
82,7% de 2004 i el 73,0% de 2006. 

- Pel que fa al resultat pressupostari ajustat, destaca l'obtingut en 2006, en què va 
ser de 5.159.112 euros, ja que s'incrementà significativament respecte de 
l'obtingut en l'exercici anterior, en què va ser negatiu per import d'1.102.407 
euros. En aquest sentit, l'informe d'Intervenció sobre la liquidació de 2006 
assenyala que, en l'últim any del Pla Econòmic i Financer 2004-2006 aprovat per 
l'Ajuntament, s'han aconseguit els objectius marcats en el dit Pla, puix que s'hi 
han assolit amb escreix els ingressos prevists i s'hi ha aconseguit una contenció 
de despeses major de l'esperada. Així mateix s'hi indica que, per poder complir 
el Pla, ha sigut molt important l'acostament efectuat entre les taxes i el cost dels 
serveis prestats, així com la participació en els tributs estatals per als municipis 
majors de 50.000 habitants. 

- El romanent de tresoreria total ha sigut negatiu durant els anys 2003, 2004 i 
2005, durant els quals cada any empitjorava de forma substancial en relació amb 
l'anterior. En 2006 es trenca la tendència i s'obté un romanent de tresoreria total 
positiu per import de 2.664.449 euros; això es deu fonamentalment als majors 
ingressos produïts per la implantació de la taxa de recollida i eliminació de 
residus i a l'augment en la participació en els tributs de l'Estat, ja que 
constituïren respectivament el 26,8% i el 20,6% de l'increment de drets 
reconeguts nets hagut entre 2005 i 2006. A la data del present Informe, es 
desconeix l'efecte que pot provocar la devolució de les dites taxes recaptades per 
aqueix concepte -motivada per la interposició de recursos- i les iniciatives 
adoptades per l'Ajuntament en aqueix sentit. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals sempre ha sigut negatiu durant 
el període tractat; destaca el de 2005, en què va ser de -7.284.744 euros. 

- L'índex d'endeutament més elevat es va produir en 2003, en què arribà a ser del 
27,6%. Després, en 2004, caigué fins al 4,3% i en 2006 es situà en el 9,6%. El 
descens experimentat es deu -segons fonts de l'Ajuntament- a un refinançament 
del deute. 

- La capacitat d'estalvi és positiva; llevat de l'exercici de 2003, en què presentà un 
saldo negatiu de 7.420.733 euros. 

- Al seu torn, la capacitat o necessitat de finançament és negativa durant 2003 i 
2004. En 2005 canvia de signe i en 2006 assoleix els 11.702.942 euros. 

- L'endeutament a llarg termini, segons el balanç, s'incrementa un 21,6% en 2004, 
respecte de 2003. Durant els exercicis següents disminueix i a 31 de desembre 
de 2006 es situa en 30.168.427 euros. 
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Exercici 

Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Pressupost inicial d'ingressos 41.550.000 42.378.001 49.614.895 53.442.710 

Pressupost inicial de despeses 41.550.000 42.378.001 47.450.000 51.852.200 

Previsions d'ingressos definitives 66.570.942 55.492.942 56.795.320 62.584.760 

Previsions de despeses definitives 66.570.942 55.492.941 54.661.624 59.886.628 

Drets reconeguts 50.974.382 48.245.576 42.809.091 52.744.552 

Obligacions reconegudes 52.148.430 45.901.229 42.223.579 43.720.274 

Grau d'execució del pressupost d'ingressos 76,6% 86,9% 75,4% 84,3% 

Grau d'execució del pressupost de despeses 78,3% 82,7% 77,2% 73,0% 

Resultat pressupostari ajustat (960.956) 363.218 (1.102.407) 5.159.112 

Romanent de tresoreria per a despeses grals. (2.193.780) (3.755.405) (7.284.744) (2.717.205) 

Romanent de tresoreria (*) (2.164.895) (3.689.283) (6.938.250) 2.664.449 

Índex d'endeutament (**) 27,6% 4,3% 7,8% 9,6% 

Capacitat d'estalvi (***) (7.420.733) 2.558.151 1.877.317 4.289.941 

Capacitat o necessitat de finançament (****) (10.326.609 (3.599.064) 1.251.480 11.702.942 

Endeutament a llarg termini segons el balanç 27.569.648 33.513.058 32.847.091 30.168.427 

(*) Cal tenir en compte que, a partir de 2006, en el romanent de tresoreria no es dedueixen els saldos 
de dubtós cobrament que -segons la ICAL de 2004- s'han de deduir en el romanent de tresoreria 
per a despeses generals. 

(**) Índex d'endeutament: "ratio" de càrrega financera sobre recursos liquidats d'operacions corrents. 

(***) La "ratio" de capacitat d'estalvi s'ha obtingut de la diferència entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1, 2 i 4, i deduint al seu torn la càrrega 
financera (considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 9 de 
despeses). 

(****) Capacitat o necessitat de finançament: diferència entre els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 
7 d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7. 

Quadre 7.4 
 

En el gràfic següent es mostra l'evolució de les previsions inicials d'ingressos i la de les 
definitives d'ingressos i despeses dels exercicis de 2003 a 2006. 
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En els gràfics següents es veu l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i els graus d'execució dels pressuposts d'ingressos i despeses dels exercicis 
de 2003 a 2006. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2003 a 2006. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria. 
 

 
 

En el gràfic següent es veu l'evolució de l'índex d'endeutament. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució de la capacitat d'estalvi en els últims quatre 
exercicis. 
 

 
 

En el gràfic següent es mostra l'evolució de l'endeutament a llarg termini segons el 
balanç. 
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7.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

En el quadre següent es reflecteix, en euros, el resultat de l'exercici de l'única societat 
mercantil participada íntegrament per l'Ajuntament, que presenta uns beneficis de 
113.641 euros. 

 
Denominació Resultat 

Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. 113.641 

Quadre 7.5 
 

7.3 Pressupost: elaboració i formació 

7.3.1 Aspectes organitzatius 

De les comprovacions realitzades en relació amb els aspectes organitzatius per a 
l'elaboració i formació del pressupost, destaquen els aspectes següents: 

- Ens han facilitat l'organigrama de l'àrea d'Intervenció, perquè és l'encarregada 
d'elaborar i formar el pressupost del dit organigrama es desprén que no existeix 
una adequada segregació de funcions entre l'elaboració i la fiscalització del 
pressupost, ja que ambdues funcions, les realitza la Intervenció mateixa, o 
unitats que en depenen. 

- No existeix un reglament intern aprovat. 

- L'Ajuntament ens ha proporcionat la relació de llocs de treball, aprovada el 20 
de març de 2006 pel Ple de l'Ajuntament juntament amb el pressupost de 2006. 
La dita relació conté: la denominació i la forma de provisió, el grup, el nivell de 
complement de destinació i els requisits per a ocupar el lloc. No hi figura el 
complement específic, encara que la dita relació inclou una valoració dels llocs 
de treball, per mitjà de la qual s'assignen uns punts a cada lloc de treball. 

- No ens han facilitat la corresponent classificació de llocs de treball, document 
aquest en el qual s'han de descriure les funcions assignades a cada lloc (segons 
el que es disposa en l'article 14.2 del Text Refós de la Llei de Funció Pública 
Valenciana, aprovada per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995). No obstant 
això, l'Entitat ens ha facilitat unes fitxes que manté en una base de dades per a 
cada treballador, en les quals s'inclou la informació pròpia de la classificació. 

- No existeixen fitxes que donen suport als imports pressupostats. 

- En l'exercici de 2006, l'Ajuntament assenyala que, per a elaborar els seus 
pressuposts, no existeixen instruccions internes; simplement el regidor d'Hisenda 
va enviar una circular a les distintes àrees sol·licitant que enviessen a la 
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Intervenció -abans del 18 de novembre de 2005- les previsions de despeses i 
ingressos. 

7.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el 20 de març de 2006, acordà l'aprovació 
inicial del pressupost general consolidat per a l'exercici de 2006, amb unes previsions 
d'ingressos i despeses de 90.413.644 euros i 86.653.378 euros respectivament; segons el 
detall següent: 
 

Ingressos 

Ens 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006 
Variació pressupost 

2006/2005 
S/total 
2006 

Ajuntament 49.614.895 53.442.710 3.827.815 7,7% 59,1%

Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. 22.711.499 36.970.934 14.259.435 62,8% 40,9%

Total 72.326.394 90.413.644 18.087.250 25,0% 100,0%

Ajusts consolidat    

Total pressupost consolidat (euros) 72.326.394 90.413.644 18.087.250 25,0%  
 

Despeses 

Ens 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006 
Variació pressupost 

2006/2005 
S/total 
2006 

Ajuntament 47.450.000 51.852.200 4.402.200 9,3% 59,8%

Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. 22.711.499 34.801.178 12.089.679 53,2% 40,2%

Total 70.161.499 86.653.378 16.491.879 23,5% 100,0%

Ajusts consolidat    

Total pressupost consolidat (euros) 70.161.499 86.653.378 16.491.879 23,5%  

Quadre 7.6 
 

Mitjançant un edicte de l'alcalde de 18 d'abril de 2006, es considera aprovat 
definitivament el pressupost general per a 2006, ja que no s'havien presentat 
reclamacions a l'aprovació inicial. 

Tal i com estableix l'article 21 del Reial Decret 500, com que havia començat l'exercici 
de 2006 i no havia entrat en vigor el pressupost corresponent, es va considerar 
automàticament prorrogat el pressupost de 2005, fins al límit global dels seus crèdits 
inicials, com a màxim. Tanmateix, sobre aquesta circumstància es pot assenyalar que: 

- No existeix informe d'Intervenció ni cap resolució sobre la pròrroga del 
pressupost. 
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- No s'ha facilitat la relació de serveis i programes que havien finalitzat en 2005. 

En el contingut i la tramitació de la documentació del pressupost general, s'ha observat 
el següent: 

- No s'han complit els terminis legals d'elaboració i aprovació del pressupost 
general, el qual va ser aprovat el 20 de març de 2006. 

- Els estats d'ingressos i despeses que figuren en l'expedient del pressupost, 
apareixen detallats a escala de partida; però no estan totalitzats per grup de 
funció i per capítols, en el cas de les despeses, ni per capítols en els cas dels 
ingressos; de manera que no s'adapta a l'estructura que determina l'ordre de 20 
de setembre de 1989. Podem assenyalar que sí que han adjuntat a l'expedient un 
resum amb els dits totals. 

- No s'hi adjunta el pressupost de capital de la Societat Urbanística Municipal de 
Paterna, S.A. 

- L'Ajuntament no confecciona els plans d'inversió i finançament que estableix 
l'article 12 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

- No s'hi inclouen els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de la 
societat mercantil Aigües de Paterna, S.A., en el capital social de la qual 
participa l'Ajuntament de forma majoritària; encara que això es deu al fet que la 
dita societat es va constituir el 6 d'abril de 2006 i, per tant, no existia a la data 
d'elaboració del pressupost. 

- Quant al contingut de les bases d'execució, es pot assenyalar que aquestes 
recullen bàsicament el contingut regulat en l'article 9 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d'abril; tanmateix, destaca el fet que no existisca una base sobre 
desconcentracions o delegacions en matèria d'autorització i disposició de 
despeses, així com de reconeixement i liquidació d'obligacions. 

- L'expedient inclou un document que concilia l'annex de personal amb les 
despeses del capítol 1, "Despeses de personal". Aquesta conciliació es fa de 
forma global per conceptes diversos, i s'eleva a 3.345.000 euros, sense que 
conste documentalment la justificació de les seues quanties. 

- Quant al contingut de l'annex d'inversions -segons el que s'especifica en l'article 
19 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril-, s'ha de destacar que no conté 
informació sobre l'òrgan encarregat de gestionar cada projecte, ni sobre l'any de 
l'inici, ni l'any de finalització previst ni l'anualitat. 

- La memòria explicativa del pressupost i l'informe economicofinancer, són un 
únic document, que figura signat per l'alcalde. El dit document, que acompanya 
el pressupost general, considera de forma general la informació exigida per 
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l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i per això són significatives 
les següents observacions: 

a) S'hi indica que les previsions incloses en el projecte de pressupost s'han 
fet tenint en compte les dades d'evolució econòmica compreses en el Pla 
Econòmic i Financer aprovat per l'Ajuntament en Ple el 25 de març de 
2004; així com les tendències observades en l'execució pressupostària 
referida als exercicis de 2004 i 2005. 

b) No quantifica el capítol tercer del pressupost d'ingressos, "Taxes i preus 
públics i d'altres ingressos"; simplement comenta que existeix un 
desajust significatiu entre el comportament de l'evolució de preus per 
despeses corrents i el rendiment de les taxes. 

c) No es detallen les transferències corrents d'ingressos. 

d) El capítol 6 d'ingressos es pressuposta d'acord amb les dades facilitades 
pel departament de Planejament per mitjà d'un escrit de 26 de desembre 
de 2005. La previsió d'ingressos per al finançament d'inversions, com a 
conseqüència de l'alienació de patrimoni resultant de les actuacions 
urbanístiques, és de 4.500.000 euros; no obstant això, s'hi inclou una 
previsió inicial en concepte de recursos urbanístics per import de 
5.703.800 euros, resultat d'afegir a les estimacions efectuades per 
Planejament el saldo del concepte de "patrimoni municipal de sòl" de no 
pressupostaris. No es desglossa aquest últim import. 

e) Quant al capítol 1 de despeses, "Despeses de personal", s'hi indica que la 
previsió d'increment respecte a l'any 2005 és del 4,61%, superior al 2% 
establit en la Llei de Pressuposts, i s'aporten una sèrie d'aspectes per 
justificar el dit increment. 

f) S'explica d'una manera global l'increment del capítol 2 de despeses; però 
no es justifica la suficiència dels crèdits per a atendre aqueixes despeses. 

g) Pel que fa al capítol 4, en l'informe no es fa menció dels imports ni dels 
beneficiaris, ni sobre com s'ha fet la previsió de la despesa. 

- L'informe d'Intervenció relatiu al pressupost general de l'Ajuntament, fa 
referència als aspectes següents: 

a) L'informe distingeix entre pressupost corrent i inversions i existeixen 
diversos capítols, tant d'ingressos com de despeses, dels quals no s'hi fa 
cap comentari. 

b) Igual com en anys anteriors, posa de manifest la insuficiència dels 
ingressos per a mantenir el cost i el nivell dels serveis prestats 
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actualment. Fa referència al pla economicofinancer que l'Ajuntament té 
aprovat per als exercicis de 2004-2006. 

c) Davant la falta d'uns altres recursos, es recorre als de caràcter urbanístic 
com a principal font de finançament; però, amb relació a aquests 
recursos, emet una sèrie d'advertiments, referents a l'adequació de la 
justificació o a la falta d'un inventari específic per als béns del patrimoni 
municipal del sòl. 

d) Indica que cal adjuntar les memòries valorades dels projectes d'inversió 
inclosos en el pla d'inversions. L'informe d'Intervenció assenyala que les 
expropiacions previstes no han sigut detallades i que, en anys anteriors, 
s'ha demostrat que estan infravalorades. 

e) Del dèficit de la liquidació de l'exercici de 2004, per import de 3.755.405 
euros, només se n'absorbeix en el pressupost de 2005 el dèficit 
corresponent a la liquidació de l'exercici de 2003, per 2.164.895 euros, 
tal com de forma obligatòria i com a mínim estableix l'article 193 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, per mitjà del qual s'aprova el TRLRHL. 
La part restant del dèficit, 1.590.510 euros, s'inclou obligatòriament en el 
pressupost per a l'exercici de 2006. 

f) Indica el risc de dèficit que té el pressupost de 2006, dèficit que -si 
s'arribava a materialitzar- agreujaria la dita situació. 

7.3.3 Anàlisi de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Atés que són les més rellevants dins del pressupost general, hem analitzat les previsions 
d'ingressos i despeses del pressupost propi de l'Ajuntament. En el quadre següent es 
reflecteix en euros l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis 
de 2005 i 2006, tant en termes relatius com absoluts; així com el percentatge de 
representació de cada un dels capítols sobre el total. 

 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 139 - 

 

Capítols 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006 
Variació pressupost 

2006/2005 
S/total 
2006 

1 Imposts directes 22.045.000 22.145.000 100.000 0,5% 41,5%

2 Imposts indirectes 4.500.000 4.500.000 0 0,0% 8,4%

3 Taxes i d'altres ingressos 6.504.100 9.798.734 3.294.634 50,7% 18,3%

4 Transferències corrents 9.972.495 10.473.800 501.305 5,0% 19,6%

5 Ingressos patrimonials 474.900 554.900 80.000 16,8% 1,0%

6 Alienació inversions reals 486.704 5.703.800 5.217.096 1071,9% 10,7%

7 Transferències de capital 5.563.296 198.076 (5.365.220) (96,4%) 0,4%

8 Actius financers 68.400 68.400 0 0,0% 0,1%

9 Passius financers 0 0 0 - 0,0%

Total ingressos 49.614.895 53.442.710 3.827.815 7,7% 100,0%
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2005 
Previsions 

inicials 2006 
Variació pressupost 

2006/2005 
S/total 
2006 

1 Despeses de personal 14.220.987 14.876.800 655.813 4,6% 28,7%

2 Desps. béns corrents i serveis 20.420.647 21.988.000 1.567.353 7,7% 42,4%

3 Despeses financeres 1.514.597 1.565.000 50.403 3,3% 3,0%

4 Transferències corrents 3.447.025 3.843.450 396.425 11,5% 7,4%

6 Inversions reals 6.050.000 6.636.000 586.000 9,7% 12,8%

7 Transferències de capital 0 0 0 - 0,0%

8 Actius financers 68.400 68.400 0 0,0% 0,1%

9 Passius financers 1.728.344 2.874.550 1.146.206 66,3% 5,6%

Total despeses 47.450.000 51.852.200 4.402.200 9,3% 100,0%

Quadre 7.7 
 

El pressupost d'ingressos de l'exercici de 2006 ha experimentat un creixement del 7,7%, 
respecte de l'exercici anterior. 

Entre els increments d'ingressos més significatius, destaquen els dels capítols 3, "Taxes 
i d'altres ingressos", i 6, "Alienació d'inversions reals", que han augmentat en 3.294.634 
euros i 5.217.096 euros respectivament. 

El primer increment es centra bàsicament en la taxa de recollida i eliminació de residus, 
que s'ha incrementat en 3.075.000 euros en relació amb l'exercici anterior, i el segon 
increment ho fa en la venda de cessions urbanístiques, que ha augmentat en 5.703.000 
euros i que comprén recursos del patrimoni municipal del sòl. 
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També destaca la disminució que experimenta el capítol 7, "Transferències de capital", 
que es minora en 5.365.220 euros, fonamentalment a causa de no haver-hi pressupostat 
l'aportació en metàl·lic per patrimoni del sòl, que en el pressupost de 2005 figurava amb 
5.349.188 euros. 

El pressupost de despeses presenta un increment del 9,3%, respecte de l'exercici 
anterior; els augments més significatius es centren en els capítols 2, "Despeses en béns 
corrents i serveis", i 9, "Passius financers". 

Segons l'informe economicofinancer, els increments prevists en el capítol 2 superen la 
mitjana dels restants capítols de despeses, sobretot a causa de l'augment de serveis 
(conseqüència de l'expansió urbanística) i de població i de l'externalització de diverses 
funcions i serveis. Quant al capítol 9, el mateix informe indica que la seua previsió, en 
el cas de les amortitzacions, representa un increment del 66,3% -respecte de l'exercici 
anterior-, motivat per la finalització de carències d'amortització dels préstecs per a 
inversions. 

7.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos hem analitzat aquells subconceptes que resulten 
significatius a conseqüència de: 

a) Haver tingut un grau d'execució o de compliment no elevat: 

- S'han analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d'execució 
inferior al 85% i una diferència, entre drets reconeguts nets i previsió 
definitiva, superior a 100.000 euros en termes absoluts. 

- S'han analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment inferior al 90% i un import pendent de cobrament superior a 
100.000 euros. 

b) Haver sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2007 i 
2008 (fins a l'acabament del treball de camp). S'han considerat significatives 
aquelles baixes que ascendien a més de 30.000 euros i que representaven 
almenys un 15% del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2006, a escala 
de subconcepte. 

c) Que les modificacions de les previsions hagen sigut rellevants. Es consideren 
rellevants -a escala de subconcepte- aquelles modificacions que pugen a més de 
100.000 euros en termes absoluts i que representen almenys un 15% de la 
previsió inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, hem seleccionat 
aquells que tenien modificacions superiors a 100.000 euros. 

d) Que les previsions inicials de 2006 han sofrit variacions significatives respecte a 
les de 2005. Es considera que són significatives les variacions d'import superior 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 141 - 

a 100.000 euros en termes absoluts i que en representen almenys el 15% en 
termes relatius, a escala de subconcepte. 

En el quadre següent es mostren els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors i que requereixen algun comentari. 
 

Quadre 7.8 
 

De l'anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent: 

Subc. Descripció 
Previsions 

inicials Modifics. 
Previsions 
definitives 

Drets 
recon. nets 

Recaptació 
neta 

Grau 
d'execució 

Grau de 
complim. 

Baixes 2007 
i 2008 

11400 Imposts: IVTNU 3.100.000 0 3.100.000 1.794.769 1.739.760 57,9% 96,9% 0

13000 Imposts: IAE 4.800.000 0 4.800.000 3.620.307 3.192.360 75,4% 88,2% 346.437

31106 
Taxa sobre qualitat 
abocaments 100.000 0 100.000 171.488 138.073 171,5% 80,5% 33.415

31203 
Taxa per llicències 
urbanístiques 1.000.000 0 1.000.000 770.627 768.114 77,1% 99,7% 0

31204 
Taxa per recollida i 
eliminació de residus 4.000.000 0 4.000.000 2.665.665 875.170 66,6% 32,8% 0

39100 Multes 800.000 0 800.000 427.352 389.791 53,4% 91,2% 436

39200 
Recàrrec de 
constrenyiment 450.000 0 450.000 254.668 246.432 56,6% 96,8% 33

45500 
De l'Admó. Gral. de la 
Comunitat Autònoma 200.000 883.775 1.083.775 797.819 486.701 73,6% 61,0% 30.121

45505 
Transfs. Com. Aut. 
subv. centre dia 160.000 0 160.000 53.592 32.155 33,5% 60,0% 0

55901 
Aportació Aigües de 
l’Horta 1.000 0 1.000 175.995 0 17599,5% 0,0% 0

60000 Venda de solars 0 313.183 313.183 59.184 59.184 18,9% 100,0% 0

60800 
Venda cessions 
urbanístiques 5.703.800 208.961 5.912.761 3.847.332 3.847.332 65,1% 100,0% 0

61000 
Habitatges i locals de 
negocis 0 379.410 379.410 0 0 0,0% - 0

72000 
De l'Admó. Gral. de 
l'Estat 102.776 217.909 320.685 324.045 324.045 101,0% 100,0% 0

72401 Transferències SEPES 0 601.012 601.012 0 0 0,0% - 0

76100 Subvencions Diputació 66.000 174.000 240.000 28.000 0 11,7% 0,0% 0

77001 
Aportació metàl·lic 
patrimoni del sòl 0 3.432.047 3.432.047 2.824.352 2.824.352 82,3% 100,0% 0

77004 
Transferències per 
cessió de drets 0 444.000 444.000 0 0 0,0% - 0

78001 Quotes urbanístiques 0 1.354.720 1.354.720 0 0 0,0% - 0

91001 Préstecs a llarg termini 0 433.196 433.196 200.703 200.703 46,3% 100,0% 0

Total 20.483.576 8.442.213. 28.925.789 18.015.898 15.124.172 62,3% 83,9% 410.442
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a) El subconcepte 11400, "Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana", presenta un grau d'execució del 57,9%, a causa -segons que 
ens indiquen- del retard per a obtenir les valoracions corresponents a la zona 
nova de Valterna, ja que l'impost no es pot liquidar fins que no s'haja assignat 
valor cadastral als terrenys, solars i immobles que hagen sigut objecte de 
transmissió. 

b) En el subconcepte 13000, "Impost sobre activitats econòmiques", es reconeixen 
1.179.693 euros menys dels pressupostats perquè, a causa d'una sentència 
judicial, se'n va anul·lar un coeficient; raó per la qual el padró va ser menor de 
l'esperat. A 31 de desembre de 2006, aquest subconcepte presentava un grau de 
compliment del 88,2%; però en 2007 n'hi hagué anul·lacions per 344.291 euros, 
una de les quals, per 343.474 euros, corresponia a una baixa, perquè havia passat 
a l'agent recaptador en executiva. En realitat aquesta quantitat continua pendent 
de cobrament, però ha passat del servei de recaptació municipal a l'agent 
recaptador en executiva, i la donen de baixa perquè l'aplicació informàtica no 
permet fer-ho de cap altra forma. 

c) El subconcepte 31106, "Taxa sobre la qualitat dels abocaments", presenta un 
excés de drets reconeguts sobre els pressupostats, bàsicament perquè -segons 
que s'indica en l'informe economicofinancer- durant l'exercici s'hi han reconegut 
drets corresponents a 2003, per import de 33.415 euros, i a 2004, per import de 
56.981 euros. 

d) El subconcepte 31203, "Taxa per llicències urbanístiques", presenta un grau 
d'execució del 77,1% i s'hi reconeixen 229.373 euros menys dels pressupostats. 
Encara que no ens han explicat què incloïa la previsió inicial, l'Ajuntament ens 
indica que sí que se'n va fer la previsió d'ingressos per a l'exercici de 2006           
-conformement al que va informar el departament d'Urbanisme-, i que hi havia 
prevista una alta activitat urbanística. 

e) El subconcepte 31204, "Taxa per recollida i eliminació de residus", presenta un 
grau d'execució del 66,6%. S'hi reconeixen 1.334.335 euros menys dels 
pressupostats, ja que -segons que ens indiquen- hi hagué un retard a l'hora de 
posar en marxa el padró d'escombraries; raó per la qual només se'n van liquidar 
dos trimestres. El grau de compliment és a penes del 32,8% i es manté 
pràcticament sense variació en octubre de 2007, perquè la nova corporació 
derogà aquesta taxa i va suspendre temporalment el seu pas a recaptació 
executiva. 

f) La causa de no haver reconegut tot el que es va pressupostar en el subconcepte 
39100, "Multes", el qual presenta un grau d'execució del 53,4%, es troba -segons 
que ens han indicat- en el gran nombre d'incobrats que es produeixen amb les 
multes de la policia local, de les quals -pel principi de prudència- solament es 
reconeixen les cobrades en període voluntari i les que passen a recaptació en 
executiva. La previsió d'aquest subconcepte s'efectua basant-se ne el que s'ha 
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executat en l'avanç de l'exercici anterior i la seua disminució -respecte de 2005- 
es deu al baix grau d'execució aconseguit en el dit període. 

g) La previsió d'ingressos estimada per al subconcepte 39200, "Recàrrec de 
constrenyiment", es fa -segons que ens indiquen- basant-se en l'evolució dels 
ingressos d'exercicis anteriors; però no ens han facilitat cap desglossament de la 
seua estimació. Tampoc no ens indiquen la causa de no haver reconegut tot el 
que s'hi va pressupostar, i que va provocar un grau d'execució del 56,6%. 

h) En el subconcepte 45500, "De l'Administració General de la Comunitat 
Autònoma", es produeixen modificacions significatives, per import de 883.775 
euros. Almenys 328.270 euros de les dites modificacions foren acordats per la 
Junta de Govern Local amb anterioritat a l'aprovació del pressupost, i en destaca 
pel seu import la modificació corresponent a la subvenció per a finançar el 
programa "Paterna Integra", que s'eleva a 293.774 euros, i que perfectament es 
podria haver inclòs en la previsió inicial. Quant a la resta de subvencions 
comptabilitzades durant l'any, així com pel que fa als 200.000 euros 
pressupostats inicialment, ens indiquen que en la previsió inicial es van incloure 
les subvencions corresponents a programes habituals, però que el seu import era 
difícil d'estimar a causa de la poca informació disponible en el moment de 
confeccionar el pressupost. En relació amb el grau d'execució, del 73,6%, no ens 
han pogut indicar quines subvencions s'han reconegut i quines estan pendents. 
Aquest subconcepte presenta un grau de compliment del 61,0%; encara que a la 
data de realització del present treball, setembre de 2008, està tot pràcticament 
cobrat. 

i) El subconcepte 45505, "Transferències de la Comunitat Autònoma: subvenció 
centre de dia", presenta un grau d'execució del 33,5%, ja que -segons que ens 
indiquen- s'hi reconeixen ingressos només per la part justificada en l'exercici; de 
manera que aquesta previsió estaria sobrevalorada. Quant al grau de 
compliment, del 60,0%, estava tot cobrat a la data de realització del present 
treball. 

j) El subconcepte 55901, "Aportació Aigües de l'Horta", té un pressupost inicial de 
1.000 euros solament, perquè aquesta funció estava previst que fos assumida per 
la nova empresa mixta Aigües de Paterna, S.A. Tanmateix, hi ha drets 
reconeguts per 175.995 euros, a causa dels majors ingressos generats pel 
subministrament d'aigua potable durant 2005 i comptabilitzats sobre la base de 
la liquidació presentada per l'empresa que explotava el servei. Malgrat que a 31 
de desembre el subconcepte presenta un grau de compliment del 0,0% (perquè el 
dret es reconeix el 29 de desembre de 2006), a la data de realització d'aquest 
treball estava cobrat en la seua totalitat. 

k) El subconcepte 6000, "Venda de solars", no es pressuposta inicialment; encara 
que després recull modificacions per import de 313.183 euros per a finançar la 
incorporació de romanents acordada per la Junta de Govern Local el 10 d'abril 
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de 2006, destinats a cinc projectes d'inversió, dels quals finalment solament se'n 
materialitza un per import de 59.184 euros. 

l) El subconcepte 60800, "Venda de cessions urbanístiques", no es pressupostà en 
2005, ja que es va considerar que la naturalesa dels ingressos obeïa en major 
mesura a convenis urbanístics, que absorbeixen excedents d'aprofitament del 
sector que s'ha de desenvolupar, i se'n consignen les previsions en el concepte 
77001, "Aportacions de capital d'empreses privades". L'import pressupostat per 
a 2006 correspon al consignat com a finançament per recursos urbanístics en el 
pla d'inversions que figura com a annex en l'expedient del pressupost de 2006. 
El grau d'execució ha sigut solament del 65,1%; però, al no tenir la composició 
de la previsió inicial, no ens han pogut indicar quina part de l'import inicialment 
previst ha deixat d'executar-se. S'hi ha comptabilitzat una modificació de crèdits 
durant l'exercici per 208.961 euros, aprovada pel Ple de 20 de juliol de 2006 i 
destinada a finançar amb recursos urbanístics la reconstrucció del xalet de 
l'Avinguda del País Valencià. En l'informe d'Intervenció sobre el pressupost de 
l'exercici de 2006, es manifestava que: "Especial menció s'ha de fer sobre les 
inversions, i en particular sobre el seu finançament. Davant de la falta d'uns 
altres recursos, es recorre als de caràcter urbanístic com a principal font de 
finançament; però cal unir als pressuposts la justificació d'aqueixos recursos. 
Entre els recursos urbanístics estan inclosos tots aquells ingressos que s'han 
realitzat o que hom preveu realitzar; però en aquesta Intervenció no consta 
quina part en podria correspondre a patrimoni municipal del sòl exclusivament 
i quina part en correspon a uns altres conceptes. Aquesta Intervenció ha de fer 
advertiments sobre la utilització del producte de la venda de patrimoni 
municipal del sòl com a ingrés per a finançar les inversions. Atesa la 
importància dels dits ingressos en el finançament de les inversions, serà requisit 
indispensable que, per a realitzar aquestes inversions, s'hagen ingressat primer 
els recursos a elles destinats. A aqueix efecte, ha quedat modificada la base 
19.5, a la qual s'afegeix el paràgraf següent: En les inversions que vinguen 
finançades amb recursos urbanístics, no es podrà realitzar la despesa mentre no 
l'ingrés corresponent no siga efectiu". 

m) El subconcepte 61000, "Habitatges i locals de negocis", registra dues 
modificacions per import de 379.410 euros en concepte de finançament per 
incorporació de romanents aprovades per la Junta de Govern Local el 10 d'abril 
de 2006, de les quals no es reconeix ni es cobra res durant l'exercici. Segons que 
ens indiquen, correspon a una venda d'habitatges que hi havia prevista i que no 
es va realitzar, i que ja s'havia incorporat de l'exercici anterior. 

n) El subconcepte 72000, "De l'Administració General de l'Estat", és nou en 2006 i 
registra la concessió d'una subvenció del MAP per a reconstruir el xalet de 
l'Avinguda del País Valencià. 

ñ) En el subconcepte 72401, "Transferències SEPES", es fa una modificació per 
import de 601.012 euros en concepte de finançament per incorporació de 
romanents, aprovada per la Junta de Govern Local el 10 d'abril de 2006, de la 
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qual no es reconeix ni es cobra res durant l'exercici. Quan s'elabora el 
pressupost, es desconeix si estava vigent la concessió de la subvenció per part 
del SEPES, perquè el seu ingrés estava condicionat a l'enviament al SEPES de 
les certificacions de l'obra "Pas elevat en polígon Fuente del Jarro". 
L'Ajuntament ha desistit -per falta de finançament- d'escometre el mencionat 
projecte; raó per la qual considerem que queda sense efecte la previsió d'ingrés 
afectat. 

o) El subconcepte 76100, "Subvencions Diputació", registra una modificació per 
import de 174.000 euros per a finançar un projecte de creació d'àrees 
biosaludables en parcs i jardins, aprovada per la Junta de Govern Local el 13 de 
novembre de 2006. Segons que ens indiquen, no s'ha reconegut el dret perquè el 
departament corresponent no ha comunicat a Intervenció la justificació de la dita 
subvenció. 

p) La modificació de 3.432.047 euros que recull el subconcepte 77001, "Aportació 
en metàl·lic patrimoni del sòl", correspon a la incorporació de romanents per la 
part finançada amb recursos urbanístics, ja que -tal com s'indica en la lletra l) 
d'aquest apartat- durant 2005 els dits recursos han sigut comptabilitzats en 
aquest subconcepte. Segons que ens indiquen, per prudència comptable solament 
es reconeixen els drets efectivament ingressats, atesa la poca informació de què 
disposaven en Intervenció en relació amb aquests ingressos: tal com es fa 
constar en l'informe d'Intervenció sobre el pressupost de l'exercici de 2006, "les 
expropiacions previstes no han sigut detallades; recordem que en els últims 
exercicis no s'han pogut ajustar els pagaments per aquest concepte amb els 
projectats en el pressupost, a causa de les reiterades sentències condemnatòries 
que rep aquest Ajuntament per les expropiacions infravalorades inicialment; 
raó per la qual seguim insistint en la necessitat d'actualitzar els preus de 
compra i venda d'immobilitzat a la realitat del mercat". 

q) El subconcepte 77004, "Transferències per cessió de drets", recull 
exclusivament una modificació de 444.000 euros, de la qual no es reconeixen 
drets durant l'exercici. Segons que ens indiquen, es va formalitzar un contracte 
de cessió de drets de la subvenció per anualitats de la Generalitat per a la 
reconstrucció del xalet de l'Avinguda del País Valencià. Fins a la data, no hi ha 
hagut finançament per mitjà d'aquest contracte. 

r) El subconcepte 78001, "Quotes urbanístiques", recull modificacions per import 
d'1.354.720 euros per a finançar la incorporació de romanents aprovada per la 
Junta de Govern Local el 10 d'abril de 2006, i de les quals no es reconeix cap 
dret durant 2006. Aquestes quotes estaven destinades a finançar dos projectes 
que no han sigut executats durant 2006. 

s) El subconcepte 91001, "Préstecs a llarg termini", registra modificacions per 
import de 433.196 euros en concepte de finançament per incorporació de 
romanents aprovades per la Junta de Govern Local el 10 d'abril de 2006. El 
motiu que el grau d'execució a 31 de desembre de 2006 haja sigut només del 
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46,3%, és que -segons ens indiquen- els préstecs a llarg termini s'ingressen a 
mesura que va executant-se l'obra que financen i hom va disposant d'aqueixos 
préstecs. Si la seua disposició és fa efectiva a la firma del contracte, els 
comptabilitzen en "no pressupostaris", a fi d'anar passant-los a pressupost segons 
l'execució de la inversió que financen. 

7.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses, han sigut objecte d'anàlisi aquells subconceptes que han 
resultat ser significatius a conseqüència de: 

a) Haver tingut un grau d'execució o de compliment no elevat: 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d'execució 
inferior al 85% i una diferència entre obligacions reconegudes i crèdit 
definitiu superior a 100.000 euros en termes absoluts. 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment inferior al 90% i un import pendent de pagament superior a 
100.000 euros. 

b) Haver sigut objecte de modificacions de crèdit significatives. Es consideren 
rellevants aquelles modificacions -a escala de subconcepte- majors de 100.000 
euros en termes absoluts (alça o baixa), i que representen almenys un 15% del 
crèdit inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, s'han seleccionat els 
subconceptes que tenen modificacions superiors a 100.000 euros. 

c) Que s'hagen detectat despeses de l'exercici de 2006 imputades a exercicis 
posteriors. 

d) Que els crèdits inicials de 2006 hagen sofrit variacions significatives, respecte 
als de 2005. Es consideren significatives aquelles variacions de més de 100.000 
euros en termes absoluts (alça o baixa) i que representen almenys una variació 
relativa del 15%, a escala de subconcepte. 

En el quadre següent es recullen els conceptes analitzats conformement als criteris 
anteriors i que requereixen algun comentari. 
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Subc./
Conc. Descripció 

Crèdits 
inicials 

Total 
modific. 

Crèdits 
definitius 

Obligs. 
recon. 

Pags. 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
complim. Extrajud.

11000 Retribucions personal eventual gabinet 359.770 0 359.770 218.014 218.014 60,6% 100,0% 0

16205 Assegurances 160.000 0 160.000 35.331 30.198 22,1% 85,5% 0

21800 Manteniment immobles servei públic 702.500 0 702.500 711.214 471.650 101,2% 66,3% 34.767

21801 Manteniment immobles ús públic 473.500 0 473.500 419.944 282.546 88,7% 67,3% 51.792

22600 Cànon d'abocaments 216.300 0 216.300 307.243 0 142,0% 0,0% 0

22607 Festes populars 170.980 69.000 239.980 310.560 207.550 129,4% 66,8% 1.044

22609 D'altres despeses 1.461.196 175.618 1.636.814 998.555 647.941 61,0% 64,9% 24.227

22707 Servei consergeria 600.000 37.600 637.600 463.947 287.306 72,8% 61,9% 0

22708 Treballs d'altres empreses 678.000 0 678.000 652.061 356.539 96,2% 54,7% 0

22709 Serveis contractats 7.060.927 (73.961) 6.986.966 5.528.789 3.188.867 79,1% 57,7% 14.823

22710 Recollida fems/neteja viària 3.596.000 0 3.596.000 2.715.966 1.672.873 75,5% 61,6% 0

22711 Control abocaments industrials 159.200 0 159.200 150.462 200 94,5% 0,1% 0

48001 Ajudes a l'estudi 386.300 118.916 505.216 349.284 272.866 69,1% 78,1% 0

60000 
Adquisició terrenys per a actuacions 
urbanístiques 1.463.900 210.351 1.674.251 219.880 18.063 13,1% 8,2% 0

60118 Pas elevat en polígon Fuente del Jarro 100.000 631.012 731.012 0 0 0,0% 0,0% 0

60121 Urbanització vial a Lloma Llarga 0 82.351 82.351 82.351 82.351 100,0% 100,0% 0

60123 Sanejament aigües pluvials 0 106.507 106.507 47.628 47.628 44,7% 100,0% 0

60127 Parc Tir de Colom 368.700 528.911 897.611 729.091 171.743 81,2% 23,6% 0

60132 Reurbanització c/ Juan Magal Benz 0 81.484 81.484 56.859 0 69,8% 0,0% 0

60133 Quotes urbanització  0 12.182 12.182 10.502 10.502 86,2% 100,0% 0

61105 Reparació vies públiques 2.000.000 83.584 2.083.584 52.929 47.436 2,5% 89,6% 0

61113 Millora xarxa aigües i sanejament 0 204.327 204.327 0 0 0,0% 0,0% 0

61126 Adequació jardins 0 178.723 178.723 0 0 0,0% 0,0% 0

62201 Condicionament edificis públics 0 94.362 94.362 0 0 0,0% 0,0% 0

62203 Construcció nínxols cementeri 274.000 297.395 571.395 113.221 91.109 19,8% 80,5% 0

62204 
Instal·lacions esportives Vinya de 
l'Andalús 0 144.243 144.243 144.243 144.243 100,0% 100,0% 0

62208 Rehabilitació edifici Av. País Valencià 0 952.108 952.108 0 0 0,0% 0,0% 0

62230 Adequació edificis serveis públics 1.059.000 454.467 1.513.467 542.309 244.821 35,8% 45,1% 6.112

62500 Mobiliari i equipament 170.000 0 170.000 65.861 57.620 38,7% 87,5% 12.050

62600 Equipament informàtic 321.200 (3.423) 317.777 90.498 50.425 28,5% 55,7% 0

63201 Edificis i d'altres construccions 634.500 1.195.578 1.830.078 295.046 161.871 16,1% 54,9% 0

Total 22.415.973 5.581.335 27.997.308 15.311.788 8.764.362 54,7% 57,2% 144.815

Quadre 7.9 
 

De l'anàlisi realitzada sobre el pressupost de despeses, en destaca el següent: 

a) En el subconcepte 11000, "Retribucions personal eventual gabinet", s'inclouen 
les despeses del personal de confiança nomenat a proposta dels distints grups 
polítics, d'acord amb la seua representació política. En la plantilla de personal 
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eventual s'havia previst la consignació de tretze llocs; però finalment només se 
n'han nomenats vuit, cosa que ha determinat un grau d'execució del 60,6%. 

b) La baixa execució del subconcepte 16205, "Assegurances", es deu al fet que la 
seua previsió inicial incloïa 100.000 euros per a posar en marxa un pla de 
pensions per als treballadors, que finalment no s'ha materialitzat. 

c) Malgrat que el subconcepte 21800, "Manteniment immobles de servei públic", a 
31 de desembre de 2006, presentava un grau de compliment del 66,3%, a la data 
del nostre treball de camp ja l'havien pagat totalment. Destaca el fet que s'hi 
hagen reconegut obligacions per 8.714 euros més dels pressupostats. Això, unit 
al fet que en exercicis posteriors s'hagen reconegut en aquest subconcepte 
34.767 euros per mitjà d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, a 
més d'haver detectat diverses factures per import de 58.597 euros en el tall 
d'operacions, reflecteix que el pressupost d'aquest subconcepte estava 
infravalorat. 

d) El subconcepte 21801, "Manteniment immobles d'ús públic", presenta un grau 
d'execució del 88,7%. Tanmateix, en exercicis posteriors es van registrar en 
aquest subconcepte 51.792 euros per la via d'expedients de reconeixements 
extrajudicials, més 50.942 euros detectats en el tall d'operacions; la qual cosa 
reflecteix que el pressupost d'aquest subconcepte estava infravalorat. Pel que fa 
al grau de compliment, del 67,3%, totes les factures estaven totalment pagades a 
la data del nostre treball de camp. 

e) En el subconcepte 22600, "Cànon d'abocaments", es reconeixen 90.943 euros 
més dels pressupostats; tanmateix no se'n paga cap i continua pendent de 
pagament a la data de l'auditoria, a causa de l'existència de discrepàncies entre la 
liquidació practicada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i 
l'Ajuntament. La liquidació fou recorreguda en via administrativa i, 
posteriorment, davant del Tribunal Econòmic Administratiu; però encara estava 
pendent de resolució a la data de realització del present treball. 

f) En el subconcepte 22607, "Festes populars", es reconeixen 70.580 euros més 
dels pressupostats, a pesar d'haver-hi fet modificacions pressupostàries durant 
l'exercici per import de 69.000 euros. Així mateix, s'han detectat despeses en 
exercicis posteriors per 11.256 euros, dels quals corresponen 1.044 euros a 
expedients de reconeixement extrajudicial. De tot això es pot deduir que aquest 
concepte estava infravalorat. Quant als pagaments, a la data del treball de camp 
es troba pràcticament liquidat el saldo que hi havia pendent de pagament a 31 de 
desembre de 2006. 

g) El pressupost del subconcepte 22609, "D'altres despeses", es fa -segons que ens 
indiquen- sobre la base de l'experiència d'anys anteriors; tanmateix, s'hi 
reconeixen 638.259 euros menys dels pressupostats, després d'haver efectuat 
modificacions pressupostàries per 175.618 euros. A pesar d'haver detectat 
despeses en exercicis posteriors per almenys 75.116 euros (24.227 euros per 
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mitjà d'expedients de reconeixement extrajudicial), es pot observar un inadequat 
pressupost -per excés- en aquest subconcepte. Quant als pagament, a la data del 
treball de camp encara no s'havien liquidat 70.249 euros del saldo pendent de 
pagament a 31de desembre de 2006. 

h) El subconcepte 22707, "Serveis de consergeria", es pressuposta basant-se en 
l'execució de l'exercici anterior i inclou un contracte obert amb una empresa de 
serveis per a la contractació de personal no qualificat, conserges per a obertura 
d'edificis, hostesses, etc., en funció de les necessitats de l'Ajuntament. Per 
aquesta raó, i segons que en indiquen, és molt difícil ajustar les previsions a una 
realitat tan variable. Pel que fa als pagament, a la data del treball de camp s'havia 
liquidat totalment el saldo pendent de pagament a 31 de desembre de 2006. 

i) El subconcepte 22708, "Treballs d'altres empreses", comprén el contracte amb 
l'agent recaptador en via executiva i un conveni puntual amb Correus per a 
notificar la revisió general dels valors cadastrals. L'execució d'aquest 
subconcepte ha sigut elevada; però en el tall d'operacions s'han detectat despeses 
per import de 278.834 euros, cosa que denota un inadequat pressupost per 
defecte. Quant als pagaments, a la data de l'auditoria es troba totalment liquidat 
el saldo que hi havia pendent de pagament a 31 de desembre de 2006. 

j) En el subconcepte 22709, "Serveis contractats", s'incrementa la previsió inicial 
en 938.831 euros, respecte de l'exercici anterior. Però resulta que finalment es 
deixa d'executar per import d'1.458.177 euros, a pesar d'haver detectat despeses 
per 57.955 euros comptabilitzades en exercicis posteriors (14.823 per mitjà 
d'expedients de reconeixement extrajudicial). Un dels factors que més 
intervenen en el grau d'execució, del 79,1%, és la contractació del servei de 
transport municipal per mitjà d'autobús, servei que comporta un augment de 
línies i de la periodicitat de pas; tanmateix, per problemes en el procés 
d'adjudicació, el nou servei no entra en vigor fins al mes de gener de 2007. 
Quant als pagaments, a la data del treball de camp s'havia liquidat totalment el 
saldo pendent de pagament a 31 de desembre de 2006. 

k) El subconcepte 22710, "Recollida d'escombraries/neteja viària", es pressuposta 
d'acord amb la nova licitació del servei, sobre la base d'un informe de l'enginyer 
municipal que estableix un cost anual estimat per a 2006 en 3.350.345 euros; 
així com diferències per revisions de preus i serveis extraordinaris. Finalment, es 
reconeixen 880.034 euros menys dels pressupostats. No s'hi fan modificacions 
pressupostàries, ni s'han detectat despeses en exercicis posteriors; raó per la qual 
sembla que el pressupost d'aquest subconcepte ha sigut inadequat, per excés. 
Quant als pagaments, a la data del treball de camp hi havia pendents de liquidar 
109.814 euros del saldo pendent de pagament a 31 de desembre de 2006 –segons 
que ens indiquen–, a causa de discrepàncies sobre facturació entre l'empresa 
adjudicatària i l'Ajuntament; cosa que ha sigut objecte de recurs contenciós 
administratiu, pendent de resolució a la data de redacció del present Informe. 
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l) El baix grau de compliment del subconcepte 22711, "Control d'abocaments 
industrials", es produeix perquè, en entrar en vigor l'empresa mixta Aigües de 
Paterna, en juny de 2006, el control dels abocaments passa a ser una part de 
l'objecte social de la dita empresa, la qual ha d'assumir el cost del servei i les 
fonts de finançament de la "Taxa de control d'abocaments". A la data del present 
treball, el saldo seguia pendent de pagament -segons que ens indiquen- per acord 
amb l'empresa citada. 

m) En el subconcepte 48001, "Ajudes a l'estudi", crida l'atenció que s'hi hagen fet 
modificacions pressupostàries per 118.916 euros i que després s'hagen deixat de 
reconéixer obligacions per import de 155.932 euros. Això es deu bàsicament         
-segons que ens indiquen- al fet que un dels principals projectes que finança, 
"Paterna integra", té condicionada la concessió de la subvenció a l'assistència als 
cursos que subvenciona. Quant als pagaments, a la data del treball de camp es 
trobava totalment liquidat el saldo que hi havia pendent de pagament a 31 de 
desembre de 2006. 

n) El subconcepte 60000, "Adquisició de terrenys per a actuacions urbanístiques", 
es pressuposta d'acord amb les previsions facilitades pel Gabinet Tècnic i 
Planejament. El fet que solament s'hagen executat 219.880 euros de la xifra 
d'1.674.251 euros prevists, es produeix -segons que ens indiquen- perquè el 
procés d'expropiació s'efectua conformement a la Llei d'Expropiació Forçosa i, 
atés que existeixen discrepàncies entre l'Administració i l'expropiat, els 
expedients acaben sent tramesos al Jurat d'Expropiació perquè aquest en fixe el 
preu just; a més a més, en el cas d'haver desacord, es recorre a la via contenciosa 
administrativa, de manera que normalment l'execució en depén més de les 
resolucions judicials dels expedients, que no de les pretensions municipals. Així 
mateix, les modificacions realitzades responen al fet que les consignacions per a 
expropiacions no executades s'incorporen a l'exercici següent, per mitjà d'un 
expedient d'incorporació de romanents. Pel que fa als pagaments, a la data de 
l'auditoria continua havent pendents de pagament 201.817 euros del saldo a 31 
de desembre de 2006. Això ocorre perquè -segons informació de la Tresoreria- 
existeix un xec expedit a favor del beneficiari de l'expropiació que 
(suposadament per discrepàncies en el preu just o per problemes de titularitat) 
no ha sigut retirat. 

ñ) El subconcepte 60118, "Pas elevat en el polígon Fuente del Jarro", prové 
d'exercicis anteriors (d'ací, la modificació per incorporació de romanents), amb 
finançament del SEPES. D'acord amb l'informe de Planejament, el conveni amb 
el SEPES continua vigent en el pressupost de 2006; tanmateix, les obres que 
havia de finançar quedaren desertes en el procés de contractació efectuat. 
L'Ajuntament, amb posterioritat, desistí de realitzar l'actuació per falta de 
pressupost adequat. 

o) Els subconceptes 60121, "Urbanització vial a Lloma Llarga", 60123, 
"Sanejament d'aigües pluvials", 60127, "Parc Tir de Colom", 60132, 
"Reurbanització c/ Juan Magal Benz", 60133, "Quotes d'urbanització", 62203, 
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"Construcció nínxols cementeri", i 62204, "Instal·lacions esportives Vinya de 
l'Andalús", corresponen a projectes d'inversió que es pressuposten en l'any 
d'inici i tot el que queda per executar s'incorpora a l'exercici següent com a 
incorporació de romanents. 

p) Els subconceptes 61105, "Reparació vies públiques", 62500, "Mobiliari i 
equipament", 62600, "Equipament informàtic", i 63201, "Edificis i d'altres 
construccions", presenten uns graus d'execució del 2,5%, 38,7%, 28,5% i 16,1%, 
respectivament, i s'incorporen com a romanents de l'exercici de 2007. En aqueix 
sentit, la baixa execució d'aquestes inversions reflecteix una previsió inadequada 
de les dotacions per a aquest tipus de despeses. 

q) El subconcepte 61113, "Millora de la xarxa d'aigües i sanejament", no existia en 
2005, i en 2006 es crea per mitjà d'una modificació pressupostària per 
incorporació de romanents. Si aquest subconcepte no ha tingut execució és 
perquè, malgrat haver elaborat el pla director d'infraestructures del cicle integral 
de l'aigua, aquest no s'ha dut a terme. 

r) El subconcepte 61126, "Adequació de jardins", es dota com a conseqüència de 
l'Acord de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2006, que aprova una 
modificació de 178.723 euros per a finançar el projecte 0638, "Àrees 
biosaludables". El finançament que prové de la Diputació, es pressuposta en el 
subconcepte 76100 amb 174.000 euros; peró no es reconeix. El conveni, es 
pretén executar-lo en dues anualitats, 2006 i 2007, encara que el doten 
íntegrament en 2006. Tant la inversió, com el finançament afectat, s'incorporen 
com a romanent a 2007. 

s) El subconcepte 62201, "Condicionament d'edificis públics", presentava en 2005 
un pressupost inicial de 157.270 euros en concepte d'"Actuació mercat 
municipal"; tanmateix, no s'executa res durant el dit període. En 2006 no figura 
entre els crèdits inicials, però s'hi fa una modificació pressupostària per 
incorporació de romanents de 94.362 euros; a pesar d'això, continuen sense 
reconéixer-hi obligacions, ja que finalment no s'executen les millores previstes. 

t) El subconcepte 62208, "Rehabilitació edifici Avinguda del País Valencià", 
recull una modificació pressupostària de 952.108 euros; però no s'hi han 
reconegut obligacions durant l'exercici. Les obres d'aquest projecte es financen 
entre el MAP, la Generalitat i el mateix Ajuntament. La subvenció del MAP es 
reconeix i s'ingressa el 19 de desembre de 2006, per 238.464 euros (subconcepte 
72000). El finançament de la Generalitat s'eleva a 444.000 euros; d'acord amb el 
pla fixat, la Generalitat es compromet a pagar las dita quantitat al llarg de 
diversos exercicis (2006-2010) i se'n fixa el primer termini, de 6.000 euros, per a 
2006; a fi de poder avançar el pagament i d'ajustar-lo al termini d'execució de les 
obres, s'acudeix a un contracte de "factoring" amb una entitat financera 
(subconcepte 77004). Quant al finançament corresponent a l'Ajuntament, aquest 
any se n'han reconegut drets per import de 208.961 euros (subconcepte 60800). 
L'obra de rehabilitació de l'edifici protegit a l'Avinguda del País Valencià, 
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s'executa des de l'adjudicació, el 14 de novembre de 2006, fins a la certificació 
final de l'obra, en 2008 (pendent d'aprovació). 

u) En el subconcepte 62230, "Adequació d'edificis de serveis públics", s'incrementa 
la previsió inicial en un 74,2%, respecte a 2005; a més a més, s'hi fan 
modificacions pressupostàries per 454.467 euros. El seu baix grau d'execució es 
produeix -segons que ens indiquen- perquè es tracta d'obres que es financen amb 
recursos urbanístics i que no s'han pogut dur a terme perquè els dits recursos no 
s'han realitzat (tal com estableix la base d'execució 19.5, en les inversions que 
estiguen finançades amb recursos urbanístics no es podrà realitzar la despesa 
mentre l'ingrés corresponent no siga efectiu). 

Mereixen una menció especial els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

El quadre següent resumeix els expedients aprovats per l'Ajuntament des de l'inici de 
l'exercici de 2006 fins a juny de 2008, data d'aprovació de l'últim expedient tramitat fins 
al moment de realitzar el present treball. 

 

Exercici 
d'aprovació 

Nombre 
d'expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2006 

Despeses de 
l'exercici de 

2006 

Despeses dels 
exercicis de 
2007 i 2008 

2006 5 456.602 381.877 74.725 0 

2007 4 607.438 23.714 212.712 371.012 

2008 2 472.265 0 7.770 464.495 

Total 11 1.536.305 405.591 295.207 835.507 

Quadre 7.10 
 

De les xifres anteriors es desprén que, a l'exercici de 2006, s'han imputat 381.877 euros 
d'obligacions d'exercicis anteriors i que, a la data de tancament del dit exercici de 2006, 
hi havia pendents de registrar obligacions per import de, si més no, 244.196 euros, dels 
quals 23.714 euros procedien d'exercicis anteriors i 220.482 euros, de l'exercici de 2006. 

L'Ajuntament no usa el compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar a 
pressupost"; però sí que utilitza el compte 5550, "Pagaments pendents d'aplicació", que 
a 31 de desembre de 2006 presentava un saldo de 4.010 euros. 

7.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

7.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

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

En relació amb aquest aspecte podem assenyalar que no existeix cap acord específic del 
Ple de l'Ajuntament en el qual s'haja establit l'estructura ni la periodicitat de la 
informació que s'ha de trametre a aquest òrgan. 

Tampoc no es compleix l'obligació de comunicar al Ple l'aprovació de la liquidació del 
pressupost en la primera sessió que aquest celebre després de la dita aprovació, ja que la 
sessió en què se'n va donar compte al Ple, que tingué lloc el 30 de juliol de 2007, va ser 
la cinquena realitzada des de la data de l'aprovació. 

7.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. 

En l'exercici de 2006, la Intervenció efectuà tres advertiments, que quedaren plasmats 
en l'objecció a cinc documents ADO; tanmateix, aquests documents foren finalment 
signats/autoritzats per l'alcalde-president. 

El Ple de l'Ajuntament tingué coneixement dels advertiments efectuats i no acceptats a 
través de la inclusió d'aquests en la sessió d'aprovació del Compte General de 2006, 
realitzada el 28 de juliol de 2008; Tanmateix, en l'acta no se'n detallen els advertiments 
existents, sinó que solament s'hi fa referència a la seua existència. 

D'altra banda, cal tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, comentats en apartats anteriors; això significa que, sobre moltes 
de les despeses incloses en aqueixos expedients (alguns de realitzats sense crèdit 
suficient o adequat, o prescindint totalment del procediment legalment establit), no hi 
haja constatació que hagen sigut objecte de fiscalització prèvia, malgrat el que 
determina l'article 214 del TRLRHL. 

Quant a la substitució de la fiscalització prèvia per la fiscalització prèvia limitada, 
segons que ens indiquen des de la Intervenció, les obligacions o les despeses sotmeses a 
la fiscalització limitada a què es refereix l'article 219.2, no han sigut objecte d'una altra 
de plena amb posterioritat, ni tampoc no s'ha emés cap informe escrit en relació amb el 
control financer (article 220 del TRLRHL); tret del cas de l'auditoria financera 
realitzada per una empresa auditoria sobre els comptes de 2006 de l'Ajuntament (aquest 
informe d'auditoria es va adjuntar al Compte General de 2006, i el Ple en tingué 
coneixement per mitjà de l'aprovació del Compte). 

En aqueix sentit, es pot indicar també que el Ple de l'Ajuntament tingué coneixement 
dels informes d'auditoria realitzats per una empresa auditora sobre els comptes de 2006 
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de la societat íntegrament municipal SUMPA i de la societat mixta Aigües de Paterna 
en les sessions dels dies 28 de juliol i 29 de maig de 2008, respectivament. 

7.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions realitzades en els apartats anteriors, es fan les següents: 

1. El pressupost general d'un ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació de 
l'activitat econòmica de l'ajuntament. Per això, és fonamental prestar una 
especial atenció a l'elaboració del pressupost, raó per la qual es recomana: 

a) Elaborar i aprovar el pressupost de cada exercici dins del termini establit 
a aqueix efecte per la normativa aplicable, i sempre abans que comence 
el dit exercici, a fi d'evitar que siga necessari prorrogar el de l'any 
anterior. 

b) Confeccionar unes instruccions que regulen de forma detallada el procés 
d'elaboració del pressupost general i que prenguen en consideració, entre 
altres extrems: 

- l'àmbit d'aplicació, 

- els objectius dels programes i les accions per a aconseguir-los, 

- els òrgans, unitats i serveis que intervenen en el procés, 

- els criteris que s'hi han d'aplicar, especialment en matèria 
d'estimació d'ingressos i despeses, 

- els terminis i models en què s'ha de subministrar la informació. 

c) Elaborar de forma adequada tota la documentació que integra el 
pressupost general, i en concret l'informe economicofinancer, el qual 
constitueix un element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació dels 
ingressos i la suficiència dels crèdits. 

d) La relació i classificació dels llocs de treball constitueixen els 
instruments escaients per a detallar les funcions assignades a cada un 
dels llocs. 

2. A fi de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té a conéixer de forma 
regular la situació economicofinancera d'aquesta, és necessari determinar el 
termini en què s'ha de proporcionar a aquest òrgan la informació sobre 
l'execució dels pressuposts i sobre la tresoreria de l'entitat, per tal de complir el 
que es disposa en l'article 207 del TRLRHL. També és necessari desenvolupar el 
que es disposa en la ICAL pel que fa a concretar la informació que s'ha de 
subministrar al Ple. 
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Finalment, seria positiu ampliar el deure d'informar a què es refereix l'article 218 del 
TRLRHL, i posar en coneixement del Ple de l'Ajuntament no solament les resolucions 
que discrepen dels advertiments efectuats, sinó també els advertiments mateixos. 
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8. SAGUNT 

8.1 Aspectes generals 

8.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca del Camp de Morvedre, amb 63.359 habitants segons 
l'actualització del cens a 1 de gener de 2007. La corporació està formada per vint-i-cinc 
membres, després de les eleccions de 2007. 

8.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats de l'Ajuntament 
que integren el Compte General, elaborat segons la informació facilitada per 
l'Ajuntament mateix. 

 
Denominació Tipus Participació 

Consell Local Agrari Organisme autònom 100% 

Societat Anònima de Gestió de Sagunt Societat mercantil 100% 

Quadre 8.1 
 

Aquesta informació ha sigut contrastada amb les bases de dades del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, del CIVIS de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques i del Banc d'Espanya. 

En la base del CIVIS figuren, a més a més, tres organismes autònoms dependents de 
l'Ajuntament, denominats Patronat Municipal d'Esports, Fundació Municipal de 
Menjadors Escolars i Fundació Municipal de Cultura. Tanmateix, hem comprovat que 
aquests organismes foren dissolts pel Ple de l'Ajuntament de Sagunt en la sessió del 29 
de juliol de 2004 i que, per tant, no haurien e figurar en l'esmentada base de dades. 

En la base de dades del Ministeri d'Economia i Hisenda figura que l'Ajuntament forma 
part de dues fundacions, denominades Fundació Marca de Garantia i Fundació 
Valenciana de la Qualitat. Segons l'Ajuntament, en les actes i acords municipals no 
consta cap referència a les dites fundacions; s'han fet gestions davant de la Generalitat, 
però no hem rebut informació sobre el motiu d'haver-les imputades a l'Ajuntament. 

8.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord específic sobre normes per a portar la 
comptabilitat, tal i com ho possibilita la regla 7 de la Instrucció de Comptabilitat de 
2004; no obstant això, la regulació existent sobre la dita matèria està continguda en les 
bases d'execució del pressupost, que són aprovades pel Ple de l'Ajuntament com a 
documentació del pressupost. 
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La regla 7 de la ICAL atribueix al Ple la competència per a determinar els criteris que 
ha de seguir l'entitat en l'aplicació dels principis comptables i de les normes de 
valoració, entre els quals figura el criteri per a calcular l'import dels drets de cobrament 
de dubtosa o impossible recaptació; així com els criteris per a amortitzar els elements 
d'immobilitzat. Quant a això, en les bases d'execució sí que es considera el càlcul de 
dubtós cobrament, però no hi consta cap regulació sobre els criteris d'amortització. 

Segons la regla 14 de la ICAL, l'obligació d'obtenir i conservar els llibres de 
comptabilitat tradicionals en paper desapareix i s'hi estableix que les bases de dades del 
sistema informàtic on residisquen els registres comptables constituiran un suport 
suficient per a portar la comptabilitat de l'entitat. Desapareix, per tant, la concepció 
tradicional de llibre de comptabilitat, que es substitueix per la base de dades comptable, 
i ha de ser l'entitat mateixa qui determine l'estructura concreta d'aquesta base. 

En les comprovacions realitzades per aquesta Sindicatura s'ha evidenciat que l'aplicació 
comptable permet obtenir, per regla general, tots els llibres de la comptabilitat principal 
i auxiliar regulats per l'antiga ICAL. 

També es pot destacar que, encara que les actes del Ple estan disponibles en format 
"PDF" en la pàgina "web" de l'Ajuntament, no existeix un llibre d'actes signades i 
degudament tramitades. Cal assenyalar, però, que el 31 de juliol de 2008 el secretari 
general de l'Ajuntament va firmar una relació de totes les actes del Ple revisades per 
aquesta Sindicatura. 

8.2 Compte General 

El Compte General corresponent a l'exercici de 2006 va ser registrat en la Sindicatura 
de Comptes el 15 de setembre de 2008, a l'haver rebut en aqueixa data l'escrit de 
tramesa on es detallaven els fitxers informàtics que componen el Compte General, el 
qual, en el cas d'aquest Ajuntament, va ser tramés mitjançant la modalitat de "sense 
signatura electrònica", la qual cosa comporta que la recepció del Compte General té lloc 
quan es rep el citat escrit d'enviament (conformement a l'Acord de la Sindicatura de 
Comptes de 26 d'abril de 2007, que regula la rendició del Compte General 
exclusivament en suport informàtic). 

A pesar d'això, s'ha de dir que l'Ajuntament ha fet l'esforç de posar al dia l'aprovació 
dels comptes generals relatius als exercicis de 2001 a 2005, els quals foren aprovats pel 
Ple de l'Ajuntament el 31 d'octubre de 2007. 

8.2.1 Tramitació 

El Compte General de l'Ajuntament, que està format pel compte propi de l'Ajuntament i 
els comptes de l'organisme autònom Consell Local Agrari i de la Societat Anònima de 
Gestió de Sagunt, de capital íntegrament municipal, va ser aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament el 27 de febrer de 2008, fora del termini legalment establit a aqueix efecte, 
que finalitzava el primer d'octubre de 2007. 
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El quadre següent recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què han 
sigut formalitzats; les dites dates indiquen que no els han realitzats dins dels terminis 
prevists legalment; no consta l'existència de reclamacions. 

 
Exercici 2006 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment 

Enviament a Intervenció del compte de:    

AJUNTAMENT  - 

ORGANISMES AUTÒNOMS:   

Consell Local Agrari 15/05/07 22/11/07 

SOCIETATS MERCANTILS ÍNTEGRAMENT MUNICIPALS:    

Societat Anònima de Gestió de Sagunt  21/11/2007 

Formació, per part d'Intervenció, del Compte General i tramesa a la 
Comissió Especial de Comptes 01/06/07 03/12/07 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes - 10/12/07 

Inici d'exposició al públic del Compte General, juntament amb el 
dictamen  19/12/07 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 dies més)  09/01/08 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió de nou 
informe de la Comissió Especial de Comptes  22/01/08 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'entitat 01/10/07 27/02/08 

Enviament del Compte General a la Sindicatura de Comptes 31/10/07  

Quadre 8.2 
 

8.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren, per tipus d'entitat, els estats que han d'integrar el Compte 
General, segons la regla 98 de la ICAL. 
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Exercici 2006 

OOAA 
administratius

Contingut ICAL 2004, regla 98 Ajuntament 
Consell Local 

Agrari 

Balanç  Consta Consta 

Compte del resultat economicopatrimonial Consta Consta 

Estat de liquidació del pressupost Consta Consta 

Liquidació del pressupost de despeses Consta Consta 

Resum de la classificació econòmica de la despesa Consta Consta 

Liquidació del pressupost d'ingressos Consta Consta 

Resultat pressupostari Consta Consta 

Memòria Consta Consta 

Actes d'arqueig de caixa Consta Consta 

Certificacions saldos en entitats financeres i conciliacions bancàries Consta Consta 

Quadre 8.3 
 

En l'examen de la documentació del Compte General, que comprén els justificants i els 
annexos, s'ha observat que inclou, a més del compte propi de l'Ajuntament, el compte 
del Consell Local Agrari i el de la societat íntegrament participada per l'Ajuntament 
denominada Societat Anònima de Gestió de Sagunt. 

El contingut de la informació facilitada per l'Ajuntament en relació amb el Compte 
General, s'ajusta al que hi ha regulat en la regla 98 de la ICAL; llevat de: 

- Tres de les notes explicatives dels apartats de la memòria, solament contenen el 
moviment de l'exercici, però no la composició del saldo; es tracta de la nota 5 
(inversions destinades a l'ús general), la 7 (immobilitzat material) i la 10 
(inversions financeres). La nota dels indicadors de gestió apareix sense el càlcul 
d'aquests indicadors. Unes altres tres notes, la 20.1 (informació pressupostària de 
l'exercici corrent), la 20.3 (informació pressupostària d'exercicis posteriors) i la 
20.4 (despeses amb finançament afectat), només han sigut formalitzades 
parcialment. 

- S'han detectat les incidències següents en la memòria de l'organisme autònom 
Consell Local Agrari: 

1) En la nota sobre despeses amb finançament afectat no es facilita cap dels 
estats que estableix la ICAL. En la memòria s'indica que no hi ha 
moviments comptables, però en el resultat pressupostari sí que hi ha 
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ajusts per desviació de finançament; per tant, s'ha omés aqueixa 
informació en la memòria. 

2) Els indicadors de gestió no han sigut definits ni calculats. 

- No s'hi ha inclòs la memòria que justifica el cost i el rendiment dels serveis ni la 
memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius. En l'informe 
d'Intervenció del Compte General de 2006 es diu que, perquè les esmentades 
memòries puguen acompanyar el Compte General, "s'han de portar a efecte els 
plans o els treballs de millora i implantació que ajuden a establir les línies de 
treball que -afegides a la intervenció municipal-  permetran als distints òrgans 
corporatius elaborar, definir, fer el seguiment, concretar, desenvolupar i 
posteriorment controlar les memòries descrites". 

En els annexos d'aquest Informe figuren les incidències significatives detectades en el 
Compte General per la plataforma de rendició de comptes. 

8.2.3 Comentaris més rellevants dels estats financers del Compte General 

8.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En els annexos d'aquest Informe figuren el balanç i el compte del resultat 
economicopatrimonial. En relació amb aquests estats, s'ha de destacar que l'actiu i el 
passiu en l'exercici de 2006 ascendien a 90.382.083 euros, i que experimentaren una 
reducció del 6,5% entre els dos exercicis. Les pèrdues de l'exercici de 2006 s'elevaren a 
4.990.140 euros. Es pot indicar que en l'exercici de 2005 s'obtingueren beneficis per 
import de 3.517.202 euros. 

En els annexos també figura la liquidació del pressupost corrent, la liquidació de 
pressuposts tancats, el resultat pressupostari i l'estat de romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2006. 

En el pressupost de despeses el grau d'execució (que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives), és del 80,3% i està causat principalment 
pel capítol 6, "Inversions reals", que mostra una execució del 28,7%. El pressupost 
d'ingressos presenta un grau d'execució (que relaciona els drets reconeguts amb les 
previsions definitives) del 88,8%; hi és rellevant el grau d'execució del capítol 6 
"Alienació d'inversions reals", i del capítol 8 "Actius financers", del 64,4% i del 0,8% 
respectivament. Així mateix destaca que en quatre capítols s'han reconegut drets per 
sobre de l'import pressupostat. 

A més a més, son significatius els aspectes següents: 

- El grau de compliment del pressupost d'ingressos (que relaciona els cobraments 
amb els drets reconeguts), és del 92,2% i el de despeses (que relaciona els 
pagaments amb les obligacions reconegudes), del 93,0%. 
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- El resultat pressupostari va ser de 5.511.851 euros i l'ajustat, de 3.152.069 euros. 

- El romanent de tresoreria total va ser de 20.707.833 euros; d'aquest import, el 
disponible per a despeses generals n'ascendia a 1.808.909 euros. El romanent de 
tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat s'elevà a 10.066.035 euros. 

En el quadre 8.4 i en els gràfics següents figura en euros l'evolució entre 2003 i 2006 de 
les magnituds pressupostàries i de l'endeutament, segons la informació que mostren els 
estats financers de l'Ajuntament. D'aquesta evolució destaca el següent: 

- Les previsions definitives del pressupost d'ingressos i despeses s'han incrementat 
en un 16,6% des de l'exercici de 2003, i presenten una tendència sostinguda a 
l'alça des del dit exercici. En l'exercici de 2004 les previsions d'ingressos 
superen les previsions de despeses. 

- Tant els drets reconeguts, com les obligacions reconegudes, s'han incrementat en 
cada un dels exercicis considerats; llevat de l'exercici de 2005, en què es 
redueixen respecte a l'exercici de 2004 en un 9,0% i en un 3,6% respectivament. 

- Tret de l'exercici de 2004, en què s'assoleix un grau d'execució del 96,6%, el 
grau d'execució del pressupost d'ingressos ha anat incrementant-se 
progressivament des del 79,8% en 2003 fins al 88,8% en 2006. 

- Al seu torn, el grau d'execució del pressupost de despeses presenta una tendència 
a la baixa (llevat de l'exercici de 2004, en què es va situar en el 87,3%), i ha 
passat del 84,3% de l'exercici de 2003 al 80,3% de l'exercici de 2006. 

- El resultat pressupostari ajustat experimentà un creixement del 1.825,4% en 
l'exercici de 2004, respecte al de 2003; caigué un 73,3% en el de 2005 i tornà a 
experimentar un creixement del 30,3% en el de 2006. 

- El romanent de tresoreria ha crescut tots els anys, des de 4.966.475 euros en 
2003 fins a 20.707.833 euros en 2006; amb l'excepció de l'any 2005, en què va 
experimentar una disminució de l'11,0%. El romanent de tresoreria per a 
despeses generals és positiu; llevat de l'exercici de 2003, en què presenta un 
saldo de -324.487 euros. 

- La capacitat o necessitat de finançament és positiva; tret de l'exercici de 2003, 
en què presenta un saldo de -2.522.575 euros. 

- L'índex d'endeutament va caure en 2004 des del 9,2% que tenia en 2003 fins al 
5,0%; i des d'aquell moment ha anat incrementant-se fins arribar al 6,1%. 

- L'endeutament a llarg termini, segons el balanç a 31 de desembre de 2003, era 
de 13.864.614 euros, i s'ha elevat en els tres exercicis següents fins a situar-se al 
voltant dels 18 i 19 milions d'euros. 
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Exercici 

Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Pressupost inicial 42.927.977 50.228.704 50.864.284 54.512.255 

Previsions ingressos definitives 55.541.732 58.402.655 59.766.988 64.766.581 

Previsions despeses definitives 55.541.732 58.078.168 59.766.988 64.766.581 

Drets reconeguts 44.330.736 56.413.505 51.362.022 57.530.909 

Obligacions reconegudes 46.841.497 50.699.495 48.878.262 52.019.057 

Grau d'execució pressupost d'ingressos 79,8% 96,6% 85,9% 88,8% 

Grau d'execució pressupost de despeses 84,3% 87,3% 81,8% 80,3% 

Resultat pressupostari ajustat 470.769 9.064.365 2.418.286 3.152.069 

Romanent de tresoreria per a despeses grals. (324.487) 3.564.439 351.289 1.808.908 

Romanent de tresoreria (*) 4.966.475 8.756.342 7.792.948 20.707.833 

Índex d'endeutament (**) 9,2% 5,0% 5,3% 6,1% 

Capacitat d'estalvi (***) (1.221.475) 6.198.335 2.146.897 3.620.848 

Capacitat o necessitat de finançament (****) (2.522.575) 2.393.120 1.479.869 5.291.189 

Endeutament a llarg termini segons balanç 13.864.614 18.112.611 19.138.334 18.041.572 

(*) S'ha de tenir en compte que, a partir de 2006, en el romanent de tresoreria no es dedueixen els 
saldos de dubtós cobrament, els quals -segons la ICAL de 2004- es dedueixen en el romanent de 
tresoreria per a despeses generals. 

(**) Índex d'endeutament: "ratio" de càrrega financera sobre recursos liquidats d'operacions corrents. 

(***) La "ratio" de capacitat d'estalvi s'ha obtingut a partir de la diferència entre els drets reconeguts 
en els capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1, 2 i 4, tot deduint al seu torn 
la càrrega financera, considerada aquesta com la suma de les obligacions reconegudes en els 
capítols 3 i 9 de despeses. 

(****) Capacitat o necessitat de finançament. Diferència entre els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 
7 d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7. 

Quadre 8.4 
 

En el gràfic següent es recull l'evolució de les previsions inicials i definitives 
d'ingressos i despeses dels exercicis de 2003 a 2006. 
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En els gràfics següents es veu l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i la dels graus d'execució dels pressuposts d'ingressos i despeses dels 
exercicis de 2003 a 2006. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2003 a 2006. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria 
 

 
 

En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'índex d'endeutament. 
 

 

Romanent tresoreria

4.966.475 

8.756.342

7.792.948

20.707.833 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

2003 2004 2005 2006 

Índex d'endeutament

9,2% 

6,1% 

5,3%5,0%

0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

5,0% 

6,0% 

7,0% 

8,0% 

9,0% 

10,0% 

2003 2004 2005 2006 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 166 - 

El següent gràfic mostra l'evolució de la capacitat d'estalvi en els últims quatre 
exercicis. 

 
 

En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'endeutament a llarg termini, segons el 
balanç. 
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8.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

En el quadre següent es mostra, en euros, el resultat pressupostari ajustat i sense ajustar, 
així com el romanent de tresoreria total, per a despeses generals i per a despeses amb 
finançament afectat, del Consell Local Agrari, únic ens dependent de caràcter 
administratiu de l'Ajuntament. 

 

Denominació 
Resultat 

pressupostari 

Resultat 
pressup. 
ajustat 

Romament 
tresoreria 

total 

Romanent 
tresor. per a 

despeses grals. 

Excés 
finançament 

afectat 

Consell Local Agrari (92.587) 100.177 126.210 108.042 18.168 

Quadre 8.5 
 

En el quadre següent es mostra, en euros, el resultat de l'exercici de l'única societat 
mercantil participada íntegrament per l'Ajuntament, que presenta uns beneficis de 
246.843 euros. 

 
Denominació Resultat 

Societat Anònima de Gestió de Sagunt 246.843 

Quadre 8.6 
 

8.3 Pressupost: elaboració i formació 

8.3.1 Aspectes organitzatius 

Malgrat que no ens han facilitat l'organigrama del personal que participa en l'elaboració 
i fiscalització del pressupost, sí que ens han indicat l'estructura administrativa que 
intervé en la dita tasca, segons el detall següent: 

- Regidoria d'Hisenda: integració i revisió de les diferents propostes trameses per 
les regidories o àrees gestores. 

- Interventor: coordinació de la informació i supervisió directa de l'expedient; 
emissió de l'informe d'Intervenció. 

- Sotsinterventora: elaboració de les previsions d'ingressos tributaris i corrents. 

- Direcció del Negociat de Pressuposts: elaboració de la documentació i suport de 
la Regidoria d'Hisenda de les diferents propostes trameses per les diferents àrees 
gestores. 
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- Administratiu d'Intervenció: col·laboració en diferents tasques de tractament de 
la informació, com a personal de suport a la Direcció del Negociat de 
Pressuposts. 

- Direcció de la Secció de Personal: elaboració de l'annex de personal i informació 
sobre el capítol 1, "Despeses de personal", del pressupost. 

- Participació de les diferents àrees gestores per mitjà de les regidories 
corresponents. 

De tot això i de les comprovacions efectuades, en destaquen els aspectes següents: 

- Segons que es desprén de l'anàlisi realitzada, no existeix una adequada 
segregació de funcions entre l'elaboració i la fiscalització del pressupost, ja que 
les dites funcions són realitzades per la mateixa Intervenció o per les unitats que 
depenen d'aquesta. També s'ha observat que no sempre hi ha hagut la deguda 
coordinació entre les unitats administratives que participen en l'elaboració del 
pressupost, aspecte aquest que té el seu reflex directe en l'informe 
economicofinancer, el qual no recull tota la informació necessària per a explicar 
el pressupost i que figura en general en una altra documentació no preceptiva del 
pressupost. 

- No existeix un reglament intern aprovat. 

- L'Ajuntament ha facilitat la relació de llocs de treball aprovada el 23 de maig de 
2006 i l'Acord del Ple de l'Ajuntament de 29 de juny de 2006 sobre les 
al·legacions presentades a la citada relació de llocs de treball. 

 La relació de llocs de treball conté el codi del lloc i la seua denominació i forma 
de provisió, el grup i el nivell de complement de destinació; però el codi que fa 
referència al complement específic figura sense quantia. 

 Tanmateix, no ens han aportat la corresponent classificació de llocs de treball, 
document aquest en el qual s'han de descriure les funcions assignades a cada 
lloc, segons el que es disposa en l'article 14.2 del Text Refós de la Llei de 
Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 
1995. L'entitat no ens ha facilitat el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament 
aprovat pel Ple el 25 de juny de 1998, que detalla els llocs de treball i en el qual 
s'inclou la informació següent: nombre de llocs de treball, denominació del lloc 
de treball, unitat administrativa, règim jurídic, forma de provisió, grup, nivell de 
complement de destinació, complement específic, funcions del lloc i formació 
específica o requisits. 

 En el catàleg citat no s'indiquen els llocs de treball que participen en l'elaboració 
del pressupost i presenta en desfasament amb la relació de llocs de treball 
aprovada en 2006; quan el que havia de fer és justificar aquesta última. 
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- En l'exercici de 2006 l'Ajuntament assenyala que, per a confeccionar els seus 
pressuposts, no existeixen instruccions internes elaborades com a tals; encara 
que habitualment es sol·licita informació sobre la proposta que s'ha d'incloure en 
el pressupost, per mitjà de fitxes pressupostàries o circulars que s'envien per 
correu intern. 

8.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 23 de maig de 2006, acordà la aprovació 
inicial del pressupost general consolidat per a l'exercici de 2006, amb unes previsions 
d'ingressos i despeses de 66.533.567 euros; segons el detall següent: 

 

Ens 
Previsions 

inicials 2005
Previsions 

inicials 2006
Variació pressupost 

2006/2005 
S/total 
2006 

Ajuntament 50.864.284 54.512.255 3.647.971 7,2% 81,9%

Consell Local Agrari 1.097.540 1.231.312 133.772 12,2% 1,9%

Societat Anònima de Gestió de Sagunt 10.121.486 10.790.000 668.514 6,6% 16,2%

Total 62.083.310 66.533.567 4.450.257 7,2% 100,0%

Ajust consolidat (11.091.430) (11.864.102) (772.672) 7,0%  

Total pressupost consolidat (euros) 50.991.880 54.669.465 3.677.585 7,2%  

Quadre 8.7 
 

El pressupost va ser aprovat de manera definitiva el 29 de juny de 2006, una vegada 
resoltes les reclamacions presentades contra l'inicial. 

Com a qüestió prèvia, s'ha d'indicar que el 21 de desembre de 2005 la Junta de Govern 
Local va acordar, amb l'informe previ de la Intervenció, que el pressupost per a 2005 es 
prorrogués per a 2006, el qual, una vegada deduïts els crèdits dels capítols 6 i 7 de 
despeses -que no es prorroguen-, ascendia a 44.667.436 euros. En relació amb la 
pròrroga efectuada cal destacar les observacions següents: 

a) Es prorroguen sense excepció les previsions que figuren en el capítol 4 
d'ingressos, les quals poden comprendre alguns ingressos que, per la seua 
naturalesa temporal, solament podien obtenir-se en l'exercici de 2005, com és el 
cas de determinades subvencions. També es prorroguen tots els crèdits del 
capítol 4 de despeses, amb independència que emparen despeses que haguessen 
conclòs en 2005. 

b) En relació amb això d'abans, cal indicar que no ens han facilitat la relació de 
serveis i programes que finalitzaren en 2005. 

En el contingut i la tramitació de la documentació del pressupost general, s'ha observat 
el següent: 
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- No s'han complit els terminis legals per a l'elaboració i aprovació del pressupost 
general, el qual va ser aprovat el 29 de juny de 2006. 

- La classificació funcional del pressupost de despeses s'adapta a l'estructura que 
determina l'Ordre de 20 de setembre de 1989, si bé és cert que determinats 
programes relacionats amb el foment i la promoció de l'ocupació han sigut 
inclosos en un grup de funció distint al previst en la dita Ordre. Així mateix, es 
pot destacar que l'estat de despeses per grup de funció que figura en l'expedient 
del pressupost, apareix detallat a escala de partida; però no se'n mostra el total 
per grup de funció. 

- L'Ajuntament no confecciona els plans d'inversió i finançament que estableix 
l'article 12 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

- Quant a la documentació que dóna suport a l'estimació de les despeses de 
personal, cal assenyalar el següent: 

a) L'existència d'un document que acompanya l'annex de personal, el qual     
-tal com indica el seu nom- concilia aquest document amb les despeses 
del capítol 1, "Despeses de personal". Aquesta conciliació es fa de forma 
global per conceptes diversos, que pugen a 556.223 euros; sense que 
conste documentalment la justificació de les seues quanties. 

b) Tal com es diu en l'informe d'Intervenció, els increments retributius 
superen la limitació establida en la Llei de Pressuposts Generals de 
l'Estat i en alguns casos els llocs de promoció s'estimen solament a partir 
de la diferència entre el lloc originari i el de destinació; quan calia haver 
pressupostat cada lloc de forma individual i per la seua totalitat. 

c) Existeixen vacants que s'estimen per un període inferior a un any, la qual 
cosa evita aplicar les mesures restrictives de creixement de la massa 
salarial contingudes en les lleis de pressuposts i les limitacions a què es 
refereix l'article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, al presentar 
un pressupost amb unes previsions de despeses inferiors a l'increment de 
la despesa de personal que realment es consolidarà en exercicis futurs. 

L'obligació que els crèdits del capítol 1, "Despeses de personal", 
registren l'import de les retribucions anuals ve determinada en l'article 
90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, quan assenyala que correspon a cada corporació aprovar 
anualment la plantilla per mitjà del pressupost; plantilla que haurà de 
comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual. En termes pareguts s'expressa l'article 14 de la Llei 
30/1984, de 2 d'agost; en el número 2 de l'article citat s'estipula que els 
programes de despeses dels pressuposts generals de l'Estat hauran 
d'incloure el cost de tots els llocs de treball. 
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- Pel que fa al contingut de les bases d'execució, es pot assenyalar que aquestes 
recullen tot el contingut regulat en l'article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril. No obstant això, seria convenient que hi hagués una base concreta que 
regule aspectes relacionats amb el concepte de projectes de despeses i amb el 
seguiment i control comptable de tals projectes de despeses. 

- L'informe economicofinancer que acompanya el pressupost general pren en 
consideració de forma general la informació exigida per l'article 18 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril; per això, són significatives les següents 
observacions sobre aquest document: 

a) No es justifica detalladament la previsió dels conceptes dels capítols 1, 2 
i 3 d'ingressos. És criticable que no s'hi expliquen els increments 
d'aqueixos capítols, especialment el del capítol 2, que augmenta un 
39,8% respecte de l'exercici anterior; sense perjudici que es reflectisca 
també en uns altres documents no preceptius del pressupost. 

b) No es detallen les transferències corrents d'ingressos, les quals figuren en 
uns altres documents no preceptius. 

c) En relació amb el capítol 6 d'ingressos s'indica que registra la venda de 
determinats béns immobles de propietat municipal (que no constitueixen 
PMS), per import de 2.846.971 euros; però no s'hi indica quines són les 
parcel·les que hom preveu alienar. 

d) En relació amb el capítol 7 d'ingressos se n'expressa l'import i l'entitat 
que concedeix les subvencions que hom preveu rebre; però no s'hi 
expliquen ni justifiquen els imports que s'han de rebre. 

e) En les despeses de personal no s'indica a què corresponen les dotacions, 
ni la seua relació amb l'annex de personal. 

f) No s'explica l'increment del capítol 2 de despeses, ni es justifica la 
suficiència dels crèdits per a atendre aquestes despeses. 

g) En relació amb els capítols 4 i 7 de despeses, en l'informe no es fa 
menció expressa sobre imports ni beneficiaris, ni sobre com s'ha efectuat 
la previsió de la despesa; encara que en les bases d'execució sí que 
consten les subvencions nominatives. 

- L'informe de la Intervenció relatiu al pressupost general de l'Ajuntament, fa 
referència als aspectes següents: 

a) Es considera que el pressupost recull els crèdits necessaris per a atendre 
les obligacions exigibles en virtut dels contractes i convenis o les 
derivades de la Llei. També esmenta l'existència d'expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit i la necessitat d'adequar les 
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despeses a les menors disponibilitats de crèdit conseqüència dels dits 
expedients. 

b) La inexistència de dèficit inicial en el pressupost, i que l'estalvi net 
pressupostat és positiu. 

c) Que el pressupost no compleix el principi d'estabilitat pressupostària en 
els termes prevists en la Llei 18/2001. A més de la referència a 
l'estabilitat pressupostària, l'interventor manifesta que el pla de 
sanejament que va ser aprovat en 2004 es troba pendent de resolució 
judicial, quant a la necessitat d'ajustar o no les variables instrumentals 
recollides en el pla citat. 

d) Que el límit d'endeutament per a l'any 2006, segons les normes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, és de 2.300.000 
euros, que és l'import pressupostat. 

e) Que el pressupost general conté tota la documentació complementària i 
els annexos que estableix la legislació. 

f) Que els increments retributius superen la limitació establida en la Llei de 
Pressuposts Generals de l'Estat. 

g) En alguns casos, l'avaluació dels llocs de promoció solament s'expressa 
per les diferències entre el lloc original i el de destinació. 

- També s'hi ha observat l'existència d'una sèrie de documents originals inclosos 
en l'expedient del pressupost en els quals no figurava la firma de la persona 
responsable de la seua elaboració. 

- S'ha de destacar, així mateix, l'existència de tres documents que, a pesar de no 
ajustar-se de forma fidel al contingut legal requerit, han sigut considerats com a 
vàlids perquè compleixen el contingut o l'objectiu que es persegueix en exigir-
los; a saber: el pressupost de capital i els programes anuals d'actuació, inversions 
i finançament de la Societat Anònima de Gestió de Sagunt, i l'annex de les 
inversions que ha de realitzar en l'exercici el Consell Local Agrari. 

8.3.3 Anàlisi de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Com que són les més rellevants dins del pressupost general, hem analitzat les previsions 
d'ingressos i despeses del pressupost propi de l'Ajuntament. En el quadre següent es 
mostra, en euros, l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis de 
2005 i 2006, tant en termes relatius com absoluts; així com el percentatge de 
representació de cada un dels capítols sobre el total. 
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Capítols 
Previsions 

inicials 2005
Previsions 

inicials 2006
Variació pressupost 

2006/2005 
S/total 
2006 

1 Imposts directes 17.547.116 18.769.612 1.222.496 7,0% 34,4%

2 Imposts indirectes 2.967.000 4.148.552 1.181.552 39,8% 7,6%

3 Taxes i d'altres ingressos 11.310.563 12.488.722 1.178.159 10,4% 22,9%

4 Transferències corrents 12.481.279 12.149.388 (331.891) (2,7%) 22,3%

5 Ingressos patrimonials 1.032.844 1.008.844 (24.000) (2,3%) 1,9%

6 Alienació d'inversions reals 2.268.011 2.876.971 608.960 26,8% 5,3%

7 Transferències de capital 185.271 697.966 512.695 276,7% 1,3%

8 Actius financers 72.200 72.200 0 0,0% 0,1%

9 Passius financers 3.000.000 2.300.000 (700.000) (23,3%) 4,2%

Total ingressos 50.864.284 54.512.255 3.647.971 7,2% 100,0%
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2005
Previsions 

inicials 2006
Variació pressupost 

2006/2005 
S/total 
2006 

1 Despeses de personal 17.281.022 17.417.591 136.569 0,8% 32,0%

2 Desps. de béns corrents i de servei 21.816.488 23.217.541 1.401.053 6,4% 42,6%

3 Despeses financeres 734.293 808.371 74.078 10,1% 1,5%

4 Transferències corrents 2.804.879 3.490.724 685.845 24,5% 6,4%

6 Inversions reals 6.102.135 7.313.832 1.211.697 19,9% 13,4%

7 Transferències de capital 94.714 110.420 15.706 16,6% 0,2%

8 Actius financers 90.230 74.578 (15.652) (17,3%) 0,1%

9 Passius financers 1.940.523 2.079.198 138.675 7,1% 3,8%

Total despeses 50.864.284 54.512.255 3.647.971 7,2% 100,0%

Quadre 8.8 
 

Entre els capítols d'ingressos, una de les variacions percentuals més significativa és la 
del capítol 2, "Imposts indirectes", que s'incrementa en un 39,8% respecte a l'exercici 
anterior, a causa únicament i exclusivament de l'augment esperat en l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. El dit augment està basat en l'evolució d'aquest 
impost en exercicis anteriors. 

Així mateix, l'increment del 276,7% que s'observa en el capítol 7, "Transferències de 
capital", es deu bàsicament al fet que el pressupost de 2006 considera dues noves 
transferències, del Ministeri d'Administracions Públiques per 144.000 euros i del 
Ministeri de Foment per 438.559 euros, que no constaven en el pressupost inicial de 
2005. 
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Finalment, dels capítols d'ingressos es pot destacar la disminució del 23,3% 
experimentada en el capítol 9, "Passius financers", ja que, una vegada mesurada 
l'estabilitat pressupostària conformement al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, l'Ajuntament té un límit d'endeutament per l'any 2006 de 2.300.000 euros, 
fixat en el Pla d'Estabilitat Pressupostària i Sanejament Financer aprovat pel Ple de la 
corporació el 28 d'octubre de 2004 i per la Direcció General de Finançament Territorial. 
En relació amb el citat Pla de Sanejament, cal assenyalar que a la data d'aquest Informe, 
es troba pendent del fet que la referida Direcció General confirme les dades sol·licitades 
sobre el Pla. 

En els capítols de despeses destaquen els increments dels capítols 2 i 6, que en termes 
absoluts presenten un augment d'1.401.053 i 1.211.697 euros respectivament, respecte 
de 2005. 

L'increment experimentat en el capítol 2, "Despeses de béns corrents i de serveis", 
obeeix a diversos conceptes; però en destaquen els de "Transport, recollida i eliminació 
de residus sòlids urbans", que augmenta en termes absoluts en 414.170 euros respecte 
de 2005, i el d'"Assegurança de responsabilitat civil", ja que s'hi han pressupostat 
228.204 euros en concepte d'unes indemnitzacions previstes per responsabilitat 
patrimonial. 

Per últim, dins del capítol 6, "Inversions reals", mereix especial atenció la previsió per 
al projecte d'urbanització de l'Avinguda del País Valencià, amb un crèdit inicial per a 
2006 d'1.717.265 euros; cosa que representa un increment d'1.477.265 euros respecte al 
crèdit inicial de 2005. 

8.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos s'han analitzat aquells subconceptes que resulten 
significatius pels motius següents: 

a) Que hagen tingut un grau d'execució o de compliment no elevat: 

- Hem analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d'execució 
inferior al 85% i una diferència entre els drets reconeguts nets i la 
previsió definitiva superior a 100.000 euros, en termes absoluts. 

- S'han analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment inferior al 90% i un import pendent de cobrament superior a 
100.000 euros. 

b) Que han sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2007 i 
2008 (fins a l'acabament del treball de camp). S'han considerat significatives 
aquelles baixes que ascendien a més de 30.000 euros i representaven almenys un 
15% del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2006, a escala de 
subconcepte. 
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c) Que les modificacions de les previsions han sigut rellevants. Es consideren 
rellevants aquelles modificacions -a escala de subconcepte- que pugen a més de 
100.000 euros en termes absoluts i que representen almenys un 15% de la 
previsió inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, n'hem seleccionat 
aquells que tenien modificacions superiors a 100.000 euros. 

d) Que les previsions inicials de 2006 han sofrit variacions significatives, respecte 
a les de 2005. Es considera que són significatives les variacions d'import 
superior a 100.000 euros en termes absoluts i que en representen almenys el 
15% en termes relatius, a escala de subconcepte. 

En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors i que requereixen algun comentari. 
 
 
 

Quadre 8.9 
 

De l'anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent. 

a) El subconcepte 11300, "Impost sobre vehicles de tracció mecànica", amb uns 
drets reconeguts de 3.665.794 euros, presenta un grau de compliment del 84,8%, 
i a 31 de maig de 2008 seguia sense cobrar-se el 68,9% del saldo que hi havia 
pendent de cobrament al tancament de l'exercici de 2006. Aquest subconcepte 
està pressupostat basant-se en el padró de l'any anterior, tenint en compte el 
creixement vegetatiu i les noves altes, raó per la qual entenem que l'estimació 

 
Subc. 

 
Descripció 

Previsions 
inicials Modifics.

Previsions 
definitives

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació 

neta 
Grau 

execució 
Grau de 
complim.

Baixes 
2007 i 
2008 

11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 3.665.794 0 3.665.794 3.531.830 2.993.229 96,3% 84,8% 29.950

32104 Taxa ADP ocupació de sòl, volat i subsòl 671.616 0 671.616 1.550.845 981.077 230,9% 63,3% 0

34000 Venda entrades espectacles 200.000 0 200.000 71.198 71.198 35,6% 100,0% 0

39101 Multes infraccions de trànsit 233.472 0 233.472 417.261 143.786 178,7% 34,5% 16.320

39900 Actuacions subsidiàries 100 0 100 126.099 (50.090) 126099,0% (39,7%) 0

45507 Subv. Conselleria de Presidència 140.000 0 140.000 175.275 0 125,2% 0,0% 70.110

45508 Subv. Conselleria d'Ocupació 152.413 474.937 627.350 581.816 427.921 92,7% 73,5% 64.570

49000 Transfs. U.E. programes europeus 471.250 0 471.250 102.298 102.298 21,7% 100,0% 0

60000 Venda solars: alienació inversions 2.846.971 0 2.846.971 1.284.469 1.284.469 45,1% 100,0% 0

72001 Ministeri Administracions Públiques 144.000 250.000 394.000 250.000 250.000 63,5% 100,0% 0

72002 Ministeri de Foment 438.559 0 438.559 698.584 698.584 159,3% 100,0% 0

72003 Ministeri de Cultura 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 100,0% 0

72100 Subvencions INEM 0 156.368 156.368 156.368 143.852 100,0% 92,0% 12.516

75503 Subv. Conselleria d'Ocupació 0 198.766 198.766 198.766 0 100,0% 0,0% 0

Total 8.964.175 2.080.071 11.044.246 10.144.809 8.046.324 91,9% 79,3% 193.466
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efectuada està justificada. No obstant això, el baix grau de compliment (que s'ha 
mantingut quasi un any i mig més tard), indueix a pensar que el padró pot no 
estar actualitzat; per això es suggereix depurar el padró, actualitzant el parc 
automobilístic conforme a la seua realitat actual o investigant les causes del 
pendent de cobrament. 

b) El subconcepte 32104, "Taxa ADP per ocupació del sòl, volat i subsòl", presenta 
un increment justificat en la previsió inicial -respecte de la de l'exercici anterior- 
del 49,2%, a causa d'haver-ne fet l'estimació per l'import dels drets reconeguts 
en l'exercici de 2005. Tanmateix, destaca l'increment produït en els drets 
reconeguts durant 2006 respecte de l'import pressupostat, ja que aqueixos drets 
superen en un 130,9% el pressupost inicial, a causa fonamentalment d'haver 
comptabilitzat un dret de 533.443 euros que va ser liquidat de forma incorrecta. 
Així mateix, aquest fet incideix en el baix grau de compliment, que es situa en el 
63,3%, ja que el 93,6% del saldo pendent en correspon al dret esmentat. Es pot 
destacar que, malgrat haver detectat en el departament de Gestió Tributària que 
el dit dret era incorrecte i que va ser anul·lat en Tresoreria, no el van anul·lar en 
la comptabilitat; cosa que denota una inadequada coordinació, a més de l'efecte 
comptable que pogués tenir. 

c) Els drets reconeguts en el subconcepte 34000, "Entrades a espectacles", segons 
la informació obtinguda ascendiren a 71.198 euros, cosa que va fer que el grau 
d'execució fos del 35,6%. La previsió efectuada va significar un 47,8% 
d'increment, respecte dels ingressos de l'exercici anterior; raó per la qual no es 
considera adequada l'estimació realitzada. 

d) El subconcepte 39101, "Multes infraccions de trànsit", es pressuposta sobre la 
base de l'evolució dels drets reconeguts en exercicis anteriors, però a la baixa       
-amb un criteri de prudència-, a causa de l'elevat índex de fallides que 
habitualment presenta aquest concepte. Es pot assenyalar que els drets 
reconeguts en 2006 han superat el pressupost inicial en un 78,7%, a causa           
-segons que ens indiquen- del pla de millora de la policia, el qual ha inclòs un 
procediment mecanitzat de multes. Tanmateix, el grau de compliment, del 
34,5%, continua sent molt baix, i a 31 de maig de 2008 es troba pendent de 
cobrament el 89,6% del saldo que hi havia pendent a 31 de desembre de 2006. 
Hem obtingut informació sobre aqueix saldo i s'ha constatat que almenys el 
32,5% en corresponia a multes de trànsit que estan en proposta de baixa, però 
sobre les quals no consta la resolució de l'Alcaldia, i el 43,6%, a multes que han 
de ser anul·lades perquè han prescrit. 

e) En el subconcepte 39900, "Actuacions subsidiàries", es reconeixen drets durant 
l'exercici per import de 178.062 euros, a pesar que el drets reconeguts nets 
havien sigut a 126.099 euros com a conseqüència de la devolució d'un ingrés 
indegut. Del total de drets reconeguts, en corresponen 175.502 euros a 
liquidacions que encara es trobaven pendents de cobrament a 31 de maig de 
2008. A conseqüència de l'ingrés indegut de 51.963 euros, el grau de 
compliment va ser negatiu, del -39,7%, perquè a penes hi hagué més ingressos 
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durant l'exercici. S'ha comprovat que el departament de Gestió Tributària va 
anul·lar, per una notificació inadequada, 175.502 euros que corresponien a 
diverses liquidacions per les obres del carrer d'en Jou. Aquestes liquidacions 
foren donades de baixa en Tresoreria, però seguien pendents de cobrament en la 
comptabilitat. Això posa de manifest una inadequada coordinació, a més de 
l'efecte comptable que comporta una sobrevaloració dels drets reconeguts i del 
pendent de cobrament. 

f) El subconcepte 45507, "Subvenció Conselleria de Presidència", registra 
exclusivament una subvenció de 175.275 euros per al conservatori de música 
"Joaquín Rodrigo", la qual -malgrat presentar a 31 de desembre de 2006 un grau 
de compliment del 0,0%- estava totalment cobrada a 31 de desembre de 2007. 
Al tancament de l'exercici de 2006, en aquest subconcepte havien de figurar 
70.109 euros com a recaptats, ja que el dit import es va cobrar el 13 de 
novembre de 2006; però, com que desconeixien a quin concepte corresponia, el 
van comptabilitzar en el subconcepte 56101, "Dipòsits rebuts d'ens públics". 
L'anul·laren en 2007, quan va ser identificat. 

g) La previsió del subconcepte 45508, "Subvenció Conselleria d'Ocupació", es 
modifica en 198.192 euros, per una subvenció de la Conselleria d'Ocupació per a 
l'escola-taller "La Nau del Trenillo", que es tramita en febrer de 2006, data 
anterior a l'elaboració del pressupost i que, per tant, havia d'haver sigut inclosa 
com a saldo inicial d'aquest subconcepte. La dita circumstància, unida al fet que 
d'haver observat una disminució del 77,7% en la previsió inicial d'aquest 
subconcepte, en relació amb la de l'exercici anterior (en el qual es va incloure la 
subvenció de l'escola-taller, més la corresponent als plans integrals d'ocupació), 
indica que aquest subconcepte estava insuficientment quantificat en la previsió 
inicial. 

h) La previsió inicial del subconcepte 4900, "Transferències de la Unió Europea, 
programes europeus", per 471.250 euros, correspon a la tercera part d'una 
subvenció d'1.413.450 euros que s'havia de rebre pel projecte "Molt", dins de la 
iniciativa comunitària "Equal", que s'havia de desenvolupar entre els anys 2005, 
2006 i 2007. El baix grau d'execució que presenta aquest subconcepte no 
reflecteix la realitat, ja que hom ha anat justificant puntualment la subvenció en 
la seua totalitat. Per aqueixa raó -segons que ens indiquen- els ingressos, han 
hagut de comptabilitzar-los en un altre concepte; cosa que haurà d'aclarir 
l'Ajuntament. 

i) El subconcepte 6000, "Venda de solars", presenta un grau d'execució del 45,1%, 
a causa que en el pressupost inicial es van incloure una sèrie de parcel·les el 
valor de liquidació de les quals es pressupostà en 1.587.600 euros. Tanmateix, 
l'alienació no s'ha dut a terme. 

j) El concepte 72001, "Ministeri d'Administracions Públiques", és nou en 2006 i la 
seua previsió inicial correspon a una subvenció de 144.000 euros que -segons 
que consta en l'annex d'inversions- està previst destinar a la inversió en equips 
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per al processament d'informació. Així mateix, aquest subconcepte presenta una 
modificació pressupostària de 250.000 euros corresponent a la subvenció per al 
projecte denominat "Camí XXI: Modernització Administració Local", que 
estava reconeguda i cobrada en la seua totalitat a 31 de desembre de 2006. El 
grau de compliment, del 63,5%, es deu al fet d'haver sobrevalorat la previsió 
definitiva en 144.000 euros, a causa d'haver realitzat la modificació per l'import 
total de la subvenció, sense prendre en consideració la previsió inicial, i això fa 
que quede sense executar l'import previst inicialment. 

k) El subconcepte 72002, "Ministeri de Foment", és nou en 2006 i inclou una 
subvenció de 438.558 euros concedida pel Ministeri de Foment per a la 
urbanització de l'Avinguda del País Valencià (anualitat de 2006), totalment 
reconeguda i cobrada a 31 de desembre de 2006. Així mateix, el 18 de setembre 
de 2006 es signa un conveni de col·laboració per a desenvolupar un pla de 
dinamització del producte turístic a Sagunt, i es rep una subvenció de 260.025 
euros que, malgrat no estar pressupostada inicialment, havia sigut reconeguda i 
cobrada totalment al tancament de l'exercici de 2006. 

l) La previsió inicial del subconcepte 72003, "Ministeri de Cultura", recull una 
modificació pressupostària corresponent a la subvenció rebuda del citat 
Ministeri pel conveni de col·laboració per a recuperar el patrimoni industrial, 
siderometal·lúrgic i cultural de Sagunt, signat el 24 de juliol de 2006 per un 
milió d'euros. 

m) La previsió inicial del subconcepte 72100, "Subvencions INEM", és modificada 
per dos expedients, el més significatiu dels quals, per 146.358 euros, correspon a 
una subvenció de l'INEM per al desenvolupament agrari, que va ser sol·licitada 
per l'Ajuntament el 27 d'abril de 2006 i concedida el 13 de juny del mateix any. 

n) El subconcepte 75503, "Subvenció Conselleria d'Ocupació", registra una 
modificació pressupostària per la subvenció rebuda del SERVOF per a les obres 
de rehabilitació urbana "Entorn del carrer de Vista Alegre i suport a la 
modernització municipal". Aquesta subvenció, la sol·liciten en abril de 2006 i el 
22 de juny de 2006 es rep a l'Ajuntament la resolució per mitjà de la qual és 
concedida; per aquesta raó, es pot justificar que no haja sigut inclosa en el 
pressupost inicial. Encara que el grau de compliment és del 0,0%, l'ingrés de la 
totalitat del saldo pendent de cobrament al tancament de l'exercici de 2006 es 
comptabilitza el 2 de gener de 2007. 

8.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses, hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

a) Haver tingut un grau d'execució o de compliment no elevat: 
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- S'han analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau d'execució 
inferior al 85% i una diferència entre les obligacions reconegudes i el 
crèdit definitiu superior a 100.000 euros, en termes absoluts. 

- S'han analitzat aquells subconceptes que presentaven un grau de 
compliment del 90% i un import pendent de pagament superior a 
100.000 euros. 

b) Haver sigut objecte d'una significativa modificació de crèdits. Es consideren 
rellevants aquelles modificacions, a escala de subconcepte, de més de 100.000 
euros en termes absoluts (a l'alça o a la baixa), i que representen almenys un 
15% del crèdit inicial. En el cas de subconceptes sense crèdit inicial, han sigut 
seleccionats si tenien modificacions superiors a 100.000 euros. 

c) Que s'hagen detectat despeses en l'exercici de 2006 imputades a exercicis 
posteriors. 

d) Que els crèdits inicials de 2006 hagen sofrit variacions significatives respecte a 
les de 2005. Es consideren significatives aquelles variacions de més de 100.000 
euros en termes absoluts (a l'alça o a la baixa), i que representen almenys una 
variació relativa del 15%, a escala de subconcepte. 

En el quadre següent es mostren els subconceptes analitzats conformement als criteris 
anteriors que requereixen algun comentari. 
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Subc./
Conc. Descripció 

Crèdits 
inicials 

Total 
modifics. 

Crèdits 
definitius 

Obligs. 
recon. 

Pags. 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
complim. Extrajud. 

21001 

Reparació, manteniment i 
conservació d'obres, 
infraestr. i béns generals 1.401.170 33.860 1.435.030 1.373.146 1.330.030 95,7% 96,9% 416.675

21300 
Repar., manten. i conserv. de 
maquinària, instal. i utillatges 2.247.494 3.163 2.250.657 2.279.678 1.921.173 101,3% 84,3% 485.998

22100 Subministr. energia elèctrica 840.172 3.400 843.572 1.050.717 1.050.717 124,6% 100,0% 209.936

22103 
Subministrament 
combustibles i carburants 215.065 0 215.065 113.887 105.678 53,0% 92,8% 49.646

349 D'altres despeses financeres 6.000 343.181 349.181 360.917 347.637 103,4% 96,3% 0

48900 
Transferències a d'altres 
entitats 652.471 275.757 928.228 704.587 495.157 75,9% 70,3% 1.500

60100 
D'altres inversions en noves 
infraestructures 343.157 861.213 1.204.370 485.068 459.708 40,3% 94,8% 245

61100 
Inversions en d'altres 
infraestr. i béns ús 3.822.688 332.762 4.155.450 1.205.383 1.023.806 29,0% 84,9% 0

62202 Rehabilitació edificis 194.165 822.994 1.017.159 417.622 229.925 41,1% 55,1% 0

62301 Mobiliari urbà 250.000 76.049 326.049 162.216 100.280 49,8% 61,8% 0

62600 Equips processos informació 232.800 (6.883) 225.917 78.904 73.378 34,9% 93,0% 0

62700 Projectes complexos 0 1.387.032 1.387.032 238.756 21.860 17,2% 9,2% 0

63200 
Rehabilitació d'edificis i 
serveis municipals 1.042.339 2.748.524 3.790.863 276.044 165.325 7,3% 59,9% 0

63205 Rehabilit. edifici centre cívic 120.000 0 120.000 124.273 124.273 103,6% 100,0% 103.605

Total 11.367.521 6.881.052 18.248.573 8.871.198 7.448.947 48,6% 84,0% 1.267.605

Quadre 8.10 
 

De l'anàlisi del pressupost de despeses realitzada, en destaca el següent: 

a) En els subconceptes inclosos en el capítol 2 s'ha comprovat que, en determinats 
programes, no hi ha correspondència entre el crèdit inicial i el volum 
d'obligacions reconegudes de l'exercici precedent. Tenint en compte que es 
tracta de despeses repetitives i subjectes majoritàriament a contractes de 
manteniment, no queda suficientment justificada -en l'expedient d'elaboració del 
pressupost- la hipòtesi de fixació del dits crèdits inicials. Algunes d'aquestes 
partides pressupostàries presenten excessos o defectes de crèdit a escala de 
partida (diferència entre obligacions reconegudes i crèdit consignat); però no 
així dins de les borses de vinculació, les quals -tal i com s'estableix en les bases 
d'execució- per al mencionat capítol 2 vénen definides a escala de capítol i de 
programa. Les obligacions incloses en els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits d'aquest capítol 2, són majoritàriament factures dels 
mesos de novembre i desembre de 2006; però també són significatives les 
factures dels mes de març de 2006 relatives a treballs de canalització de la xarxa 
de clavegueram, aprovades per la Junta de Govern Local en la sessió de 12 de 
març de 2008. 
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b) El concepte 349 inclou fonamentalment els interessos de demora per pagaments 
produïts en virtut de sentències judicials (programa 6111), amb un crèdit inicial 
de 6.000 euros. Tanmateix, són significatives les modificacions de crèdit fetes 
en aquesta partida, entre altres la relativa a l'expedient 442/85, per un total 
inicial de 156.289 euros, corresponents a interessos de demora del preu just de 
l'expropiació d'un solar executada per la Generalitat, però de la qual era 
beneficiari l'Ajuntament. La sentència ferma va ser notificada el 22 de febrer de 
2006 i la Junta de Govern Local en va donar compte en la sessió del dia 1 de 
març de 2006. Atés que l'Ajuntament coneixia la dita sentència durant el període 
d'elaboració del pressupost de 2006, n'havia d'haver consignat el crèdit inicial. 

c) El subconcepte 48900 està compost per dotze programes. Les observacions, les 
fem només en relació amb el programa 721006, "Subvencions concedides dins 
del programa Equal Molt". Aquest programa començà en 2005, i estava previst 
finalitzar-lo en 2007, tot i que se n'han reconegut obligacions fins a 2008. La 
modificació pressupostària es refereix a la incorporació del romanent de crèdit 
de 2005, per la totalitat del crèdit del dit pressupost, i això perquè no se n'havia 
reconegut cap obligació. El volum d'obligacions reconegudes en 2006, 2007 i 
2008 indica que la previsió inicial del projecte no ha tingut correspondència amb 
la seua execució, ja que aquesta s'ha retardat un any. 

d) En el subconcepte 60100 s'analitzen dos programes, el 3230 i el 3231, 
"Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general relacionats amb 
projectes per a reduir l'atur en general" i "Inversions en infraestructures i béns 
destinats a l'ús general relacionats amb projectes per a reduir l'atur agrari", 
respectivament. 

 El primer ha sigut pressupostat en 200.000 euros i s'hi ha generat crèdit per una 
subvenció del SERVOF de 198.766 euros. La inversió en obres es realitza 
principalment per mitjà de contractacions laborals (per obra i serveis), i s'imputa 
al capítol 1. S'hi han donat de baixa crèdits durant l'exercici de 2006 per 186.814 
euros i 150.000 euros. 

 En el programa 3231, "Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general relacionats amb projectes per a reduir l'atur agrari", s'ha incorporat al 
pressupost de 2006 -com una modificació pressupostària- el romanent de crèdit 
de 2005 (per 184.838 euros) i també en 2006 s'hi ha registrat una generació de 
crèdit a partir d'una subvenció de l'INEM de 146.358 euros. La suma d'aquestes 
modificacions és suficient per a les obligacions reconegudes, que han sigut de 
225.318 euros, raó per la qual no ha sigut consumit el crèdit inicial de 51.750 
euros. 

e) El subconcepte 61100, amb un grau d'execució del 29,0%, inclou cinc projectes 
significatius: 

- Projecte anual de repavimentació i terraplenament, en el qual en 2006 
s'han reconegut 202.783 euros, que han sigut aplicats contra els 
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romanents de crèdit de 2005, corresponents al projecte de 
repavimentació de l'Avinguda d'Itàlia, projecte adjudicat en 2005. El 
crèdit inicial consignat en el pressupost de 2006 va ser de 400.000 euros, 
i no ha sigut executat en aquest exercici. 

- Projecte d'inversions en infraestructures viàries. Durant 2006 les obres 
executades han ascendit a 378.873 euros, de manera que hi ha un excés 
de crèdit inicial de 846.856 euros (diferència entre obligacions 
reconegudes i crèdit inicial). 

- Projecte de construcció de vials no motoritzats i projecte de millora 
d'accessibilitat de voreres, amb uns crèdits inicials de 180.000 euros i 
299.693 euros respectivament, però que no han sigut executats en 2006 
ni tampoc en 2007. 

- Projecte de reurbanització de l'Avinguda del País Valencià, amb un 
crèdit inicial d'1.757.265 euros. La Junta de Govern, el 19 de juliol de 
2006, adjudicà el contracte de redacció del projecte i d'execució de les 
obres de reurbanització de l'Avinguda del País Valencià; l'inici de les 
obres estava previst per a setembre del dit any i la finalització, per a abril 
de 2007. Tenint en compte el cost del projecte i que l'execució prevista 
n'allargava a dos exercicis, sembla raonable que el crèdit inicial en fos 
aproximadament del 50% del cost d'adjudicació. El ritme de les obres es 
va alentir a causa de l'aparició de restes arqueològiques, motiu pel qual el 
grau d'execució va ser només del 34,1%. 

f) El subconcepte 62202, amb un grau d'execució del 41,1%, comprén el projecte 
de construcció de la Casa de la Joventut al Port de Sagunt, que va ser aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local el 22 de setembre de 2004; però 
després d'adjudicar-lo, es va revocar el contracte abans de començar les obres, 
per renúncia de l'empresa adjudicatària. El projecte es reprengué i el 28 de 
setembre de 2005 la Junta de Govern Local aprovà el projecte nou. El crèdit 
inicial n'era de 194.165 euros i les modificacions pressupostàries foren 
incorporacions de romanents de crèdit del pressupost de 2005. L'execució de les 
obres començà en març de 2006, moment en què s'estava elaborant el 
pressupost. Atés que existia un romanent de crèdit d'exercicis anteriors de 
822.994 euros, no era necessari consignar el crèdit inicial en el pressupost de 
2006, ja que el projecte no havia de ser executat durant el dit exercici en la seua 
totalitat. 

g) El subconcepte 62301, que inclou la compra de mobiliari urbà, presenta un grau 
d'execució del 49,8%. A escala de subconcepte, totes les modificacions 
pressupostàries es deuen a la incorporació de romanents. L'únic programa 
significatiu és el referent a les inversions en la xarxa d'emmallat i la xarxa 
d'aigua, amb un crèdit inicial de 130.000 euros; la naturalesa de la despesa 
d'aquest programa (manteniment, reparacions i conservació de la xarxa d'aigua, 
que es tradueixen en nous punts de presa, renovacions de clavegueram, 
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col·locació de comptadors, canonades...), fa difícil de classificar-la entre el 
capítol 2 o el capítol 6. Si revisem l'execució d'aquest programa, tenint en 
compte les partides de tos dos capítols, comprovem que el grau d'execució ha 
sigut del 100%, de manera que el defecte en la previsió inicial del subconcepte 
21300 està compensat pel crèdit inicial del subconcepte 6230109 i la 
incorporació de romanents de l'exercici de 2005, subconcepte 62302. Com que 
les partides corresponen a nivells de vinculació jurídica diferents, podria haver-
se iniciat un expedient de transferències de crèdit entre capítols distints i igual 
grup de funció. 

h) El subconcepte 62600, que inclou la compra d'equips informàtics diversos, 
presenta un grau d'execució del 34,9%. El volum de les obligacions reconegudes 
relacionades amb aquestes adquisicions en els dos últims exercicis, no ha sigut 
en cap de cas superior a 160.000 euros. En l'expedient d'elaboració del 
pressupost de 2006, no queda suficientment justificada la consignació d'un crèdit 
inicial tan elevat. 

i) El subconcepte 62700, que no té cap crèdit inicial i que, tanmateix, dóna un grau 
d'execució del 17,2%, resulta afectat per dos expedients de modificació. Dins 
d'aquest subconcepte figura el "Projecte CAMI XXI" (programa 1210), que va 
aprovar el Ple en febrer de 2006. Atés que el pressupost va ser elaborat en el 
primer semestre de 2006, considerem que la consignació pressupostària s'havia 
d'haver fet en el crèdit inicial, i no per via de modificacions pressupostàries. El 
subconcepte comprén també el "Projecte de recuperació del patrimoni industrial 
siderometal·lúrgic" (programa 45301), que s'emmarca dins del Conveni de 
Recuperació del Patrimoni Industrial, Siderometal·lúrgic i Cultural, que 
l'Ajuntament signà el 24 de juliol de 2006 amb el Ministeri de Cultura, per un 
milió d'euros. L'adjudicació de les obres es va fer en abril de 2007 i les obres 
començaren en setembre de 2007. La modificació pressupostària és d'agost de 
2006, raó per la qual és raonable que no la consignessen en el crèdit inicial. 

j) Dins del subconcepte 63200, que presenta un grau d'execució del 7,3%, s'ha 
consignat el projecte "Ampliació del cementeri" (programa 4431), que durant 
l'exercici de 2006 no ha sigut executat. També figura en aquest subconcepte el 
projecte de "Construcció de la piscina coberta" (programa 4520), que es va 
iniciar en l'exercici de 2004 amb la redacció del projecte, i que estava previst 
finalitzar abans de l'estiu de 2006. La Junta de Govern Local aprovà 
l'adjudicació de les obres el primer de febrer de 2006 (encara que les obres 
començaren en juny), amb un termini d'execució inicial de dotze mesos. Atés 
que en el moment d'elaborar el pressupost de 2006 (primer semestre de 2006) ja 
se sabia que l'inici de les obres portava retard, no sembla raonable que es 
consignés un crèdit inicial de 749.040 euros per a les obligacions que s'havien de 
reconéixer durant l'exercici de 2006, ja que amb la incorporació dels romanents 
de crèdit de l'exercici de 2005, per 928.587 euros, hi havia crèdit suficient per a 
atendre les obligacions de la primera anualitat, 862.587 euros. 
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k) El subconcepte 63205, amb un grau d'execució dels 103,6%, està destinat a les 
obres de rehabilitació i adaptació de l'edifici situat al Camí Reial que va ser 
adquirit a Bancaixa en desembre de 2004. Les obres de rehabilitació i adaptació 
com a Centre Cívic en començaren en 2005. La posada en marxa de l'edifici 
tingué lloc en 2006, i és molt significatiu el volum de les obligacions 
reconegudes en exercicis posteriors corresponents a factures del dit exercici. 

Especial referència mereix la facultat per a aprovar els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, ja que aquesta està delegada en la Junta de Govern Local, tal i 
com s'estableix en la base 34.1 de les bases d'execució del pressupost de 2006. Segons 
l'article 22.4 i 22.2, lletra e), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, la dita atribució no és delegable quan es tracte de despeses adquirides de 
forma indeguda. 

El quadre següent resumeix els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
aprovats per la Junta de Govern Local des de l'inici de l'exercici de 2006 fins a maig de 
2008, data de realització del present treball. 

 

Exercici 
d'aprovació 

Nombre 
expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2006 
Despeses de 

l'exercici 2006 

Despeses dels 
exercicis 2007 

i 2008 

2006 4 2.657.125 2.653.307 3.818 0 

2007 3 2.874.624 46.153 2.821.956 6.515 

2008 2 5.674.285 46.949 1.457.728 4.169.609 

Total 9 11.206.034 2.746.409 4.283.502 4.176.124 

Quadre 8.11 
 

De les xifres anteriors es desprén que a l'exercici de 2006 s'han imputat 2.653.307 euros 
d'obligacions d'exercicis anteriors, i que a la data de tancament del dit exercici de 2006 
hi havia obligacions pendents de registrar per import de, si més no, 4.372.786 euros, 
dels quals 93.102 euros procedien d'exercicis anteriors i 4.279.684 euros, de l'exercici 
de 2006. 

A 31 de desembre de 2006, el compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar 
a pressupost", presentava un saldo de 4.752.355 euros, el desglossament dels quals no 
ha sigut facilitat per l'Ajuntament. 

8.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

8.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple 
de l'ajuntament, per conducte de la presidència, informació sobre l'execució dels 



Informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2006 dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, 
Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

- 185 - 

pressuposts i el moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. Les 
regles 105 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha de 
subministrar al Ple de l'ajuntament, la qual contindrà les dades relatives a l'execució del 
pressupost corrent d'ingressos i despeses, les seues modificacions i els moviments i la 
situació de la tresoreria. 

No existeix cap acord específic del Ple de l'Ajuntament en el qual s'haja establit 
l'estructura de la informació que s'ha de trametre a aquest òrgan. Tanmateix, en la base 
98 de les bases d'execució del pressupost sí que consta el contingut i la periodicitat de la 
dita informació. 

En la dita base s'estableix que la informació que s'ha de subministrar al Ple a què es 
refereix l'article 207 del TRLRHL, es done una periodicitat trimestral, en els plens 
ordinaris d'abril, juliol i octubre, i en el Ple en què s'aprova la liquidació del pressupost. 
La informació que s'ha de trametre comprén l'execució del pressupost de despeses 
corrent, la del pressupost d'ingressos corrent i els moviments i la situació de la 
tresoreria; així compleixen el que s'estipula en les regles 106 i següents de la ICAL. 

En un ofici de contestació a aquesta Sindicatura sobre la matèria esmentada, datat el 7 
de març de 2008, l'Ajuntament ens indica que, "per diverses circumstàncies, no s'ha 
tramés al Ple la informació economicofinancera de caràcter trimestral; encara sí que 
ho han vingut fent des de l'any 2000 fins al 2005 de forma habitual". 

De la comprovació efectuada de les actes del Ple de l'Ajuntament dels exercicis de 2006 
i 2007 i de 2008 fins a febrer, es conclou que hom no ha complit el deure d'informar al 
Ple, i que només s'ha trobat una menció sobre seguiment del pla econòmic i de 
sanejament per al període de 2005-2007 en la sessió del Ple de 30 de març de 2006. No 
obstant això, el 30 d'abril de 2008 es donava compte al Ple de l'Ajuntament de la 
informació sobre l'Ajuntament mateix i sobre l'organisme autònom que depén d'aquest. 

D'altra banda, no consta que la liquidació del pressupost de 2006 (que es va aprovar per 
Decret de l'Alcaldia de 14 de març de 2007), fos elaborada abans del dia 1 de març de 
2006 (tal com demana l'article 191.3 del TRLRHL), ja que l'informe d'Intervenció es va 
emetre el 12 de març de 2007. No obstant això, sí que compleixen l'obligació 
d'informar-ne al Ple en la primera sessió celebrada després d'haver aprovat la dita 
liquidació, en la corresponent al 29 de març de 2007; encara que no hi ha constatació 
que trametessen una còpia de la liquidació d'aqueix exercici a l'Administració de la 
Generalitat. 

8.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
sobre totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. El Ple de l'Ajuntament tingué coneixement dels advertiments 
efectuats per la Intervenció, ja que en la sessió d'aprovació del Compte General de 
2006, realitzada el 27 de febrer de 2008, es va incloure l'informe sobre la resolució de 
les discrepàncies emés en l'exercici de la funció interventora, el qual indicava 
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textualment que "s'acompanya la llista-resum dels actes de fiscalització emesos durant 
2006, amb resultat de disconformitat". 

En l'expedient administratiu d'aprovació del Compte General de 2006, hem constatat 
l'existència de diversos advertiments, entre els quals hi ha trenta-nou expedients 
fiscalitzats amb advertiments relatius al procediment administratiu de concessió de 
subvencions (convocatòria, concessió, gestió, justificació...) i setze advertiments de 
legalitat (vuit de resolts per la Junta de Govern Local i vuit que deriven de la 
fiscalització de diversos expedients i sobre els quals no tenim constatació que hagen 
sigut resolts.) 

D'altra banda, cal tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits -comentats en apartats anteriors-, la qual cosa implica que, sobre 
moltes de les despeses incloses en aquests expedients (alguns de realitzats sense crèdit 
suficient o adequat, o prescindint totalment del procediment legalment establit), no hi 
haja constatació que hagen sigut objecte de fiscalització prèvia, malgrat el que 
determina l'article 214 del TRLRHL. No obstant això, podem assenyalar que en els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit s'ha fet constar de forma expressa, 
en l'informe-proposta de la Intervenció, que els dits expedients contenen "despeses 
realitzades sense consignació pressupostària". 

En les bases d'execució s'estableix que "en la gestió de les despeses s'aplicarà el que es 
disposa en l'article 219.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de manera 
que es substituirà la fiscalització prèvia per la fiscalització prèvia limitada". Segons 
que ens indiquen des d'Intervenció, les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització 
limitada a què es refereix l'article 219.2, no han sigut objecte d'una altra de plena i 
posterior. Tampoc no s'ha emés cap informe escrit sobre el control financer (art. 220 del 
TRLRHL). 

El Ple de l'Ajuntament tingué coneixement de l'informe d'auditoria de la societat 
mercantil íntegrament municipal en la sessió del 27 de febrer de 2008, en què es va 
aprovar el Compte General de l'exercici de 2006. 

8.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions realitzades en els apartats anteriors, se'n fan les següents. 

1. El pressupost general de l'Ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública, així com dels 
drets que preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació 
de l'activitat econòmica de l'Ajuntament. Per això, és fonamental prestar especial 
atenció a l'elaboració del pressupost, que cal fer en temps i forma, i tenir en 
compte els aspectes següents: 

a) És necessari disposar d'unes instruccions que regulen de forma detallada 
el procés d'elaboració del pressupost general i que consideren entre altres 
extrems: 
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- l'àmbit d'aplicació; 

- els objectius dels programes i les accions per a aconseguir-los; 

- els òrgans, les unitats i els serveis que intervenen en el procés 
d'elaboració del pressupost; 

- els criteris que s'han d'aplicar, especialment en matèria 
d'estimació d'ingressos i despeses; 

- els terminis i els models en què s'ha de presentar la informació. 

b) Resulta necessari donar un tractament diferenciat -per mitjà dels seus 
respectius expedients- als instruments de gestió de personal, com són la 
plantilla de personal (que s'ha d'aprovar conjuntament amb el pressupost) 
i la relació de llocs de treball, la qual requerirà prèviament l'existència 
d'una classificació de llocs de treball. Aquesta última constitueix 
l'instrument per a detallar les funcions (entre les quals es troben les 
relatives a les unitats que participen en l'elaboració del pressupost), 
prestant atenció a l'adequada segregació de funcions. Així mateix, ha 
d'haver una correspondència entre les funcions exercides i la classificació 
dels llocs de treball. 

 D'altra banda, cal potenciar la coordinació administrativa entre les unitats 
que participen en l'elaboració del pressupost; coordinació que s'ha de 
reflectir també en els documents que integren aquell, especialment en 
l'informe economicofinancer. 

c) L'elaboració adequada de tota la documentació que integra el pressupost 
general, i en concret de l'informe economicofinancer, el qual constitueix 
un element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació adequada dels 
ingressos i la suficiència dels crèdits. Aquest document ha d'explicar de 
forma detallada les previsions d'ingressos i de despeses, especialment les 
variacions significatives que es produïsquen respecte de l'exercici 
anterior; per tant, si cal, s'hi adjuntaran els annexos explicatius que hom 
estime necessaris. 

3. A fi de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té a conéixer de forma 
regular la situació economicofinancera de l'entitat, cal aplicar el que es disposa 
en les bases d'execució del pressupost sobre la informació relativa a l'execució 
dels pressuposts i de la tresoreria de l'entitat, per tal de donar compliment al que 
es disposa en l'article 207 del TRLRHL. 
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9. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que es va acordar en el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del 
dia 22 de desembre de 1986, així com de l'acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'informe de 
fiscalització que fou tramés al comptedant, perquè en el termini concedit hi formulés 
al·legacions. 

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

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

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

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

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

 

D'acord amb l'article 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, i amb l'article 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació d'aquesta institució per a 2008, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 19 de maig de 2009, aprovà aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 19 de maig de 2009 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 



 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

ESTATS COMPTABLES I INCIDÈNCIES 
SIGNIFICATIVES DELS AJUNTAMENTS D'ALCOI, 
BENIDORM, ELDA, ORIOLA, PATERNA I SAGUNT 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT D'ALCOI 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT D’ALCOI 

BALANÇ 
 

Actiu 2005 2006 Variació 
A) IMMOBILITZAT 79.635.652 81.125.332 1,9%
I. Inversions destinades a l’ús general 37.626.472 40.443.337 7,5%
II. Immobilitzacions immaterials 109.691 154.922 41,2%
III. Immobilitzacions materials 41.860.780 40.488.364 (3,3%)
IV. Inversions gestionades 0 0 -
V. Patrimoni públic del sòl 0 0 -
VI. Inversions financeres permanents 38.709 38.709 0,0%
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 0 0 -
B) DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS  
C) ACTIU CIRCULANT 13.483.806 16.476.289 22,2%
I. Existències 0 0 -
II. Deutors 7.262.404 7.834.302 7,9%
III. Inversions financeres temporals 49.324 43.694 (11,4%)
IV. Tresoreria 6.172.078 8.598.293 39,3%
V. Ajusts per periodització 0 0 -

Total actiu 93.119.458 97.601.621 4,8%
 

Passiu 2005 2006 Variació 
A) FONS PROPIS 55.048.262 57.782.305 5,0%
I. Patrimoni 54.452.969 54.452.969 0,0%
II. Reserves 0 0 -
III. Resultats d’exercicis anteriors (400.406) 595.293 248,7%
IV. Resultats de l’exercici 995.699 2.734.043 174,6%
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 0 0 -
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 32.206.151 30.083.954 (6,6%)
I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 -
II. D’altres deutes a llarg termini 32.206.151 30.083.954 (6,6%)
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0 -
D) CREDITORS A CURT TERMINI 5.865.045 9.735.362 66,0%
I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 -
II. D’altres deutes a curt termini 2.720 2.734.750 100442,3%
III. Creditors 5.862.325 7.000.612 19,4%
IV. Ajusts per periodització 0 0 -

Total passiu 93.119.458 97.601.621 4,8%
 



 

 

AJUNTAMENT D'ALCOI 

COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 
 

A) DESPESES  2005 2006 Variació 

1. Reducció d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 -

2. Aprovisionaments 0 0 -

3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 34.898.334 39.600.286 13,5%

4. Transferències i subvencions 2.691.594 3.550.161 31,9%

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 614.018 512.373 (16,6%)

Estalvi 987.514 2.734.043 176,9%
    

B) INGRESSOS 2005 2006 Variació 

1. Vendes i prestacions de serveis 627.484 743.141 18,4%

2. Augment d’existències de productes 0 0 -

3. Ingressos de gestió ordinària 23.801.277 25.168.742 5,7%

4. D’altres ingressos de gestió ordinària 1.417.504 2.135.505 50,7%

5. Transferències i subvencions 13.345.195 17.735.719 32,9%

6. Guanys i ingressos extraordinaris 0 613.756 -

Desestalvi 0 0 -



 

 

AJUNTAMENT D'ALCOI 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST CORRENT 

Ingressos 

Previsió Execució 

Ingressos Inicial Modifics. (a) Definitiu 
Drets 

recon. nets (b) 
Recaptació 

neta (c) Insolv. 
Pendent 
cobram. 

Imposts directes 18.308.870 0 0,0% 18.308.870 17.344.955 94,7% 16.199.588 93,4% 0 1.145.367

Imposts indirectes 1.863.060 0 0,0% 1.863.060 1.834.003 98,4% 1.588.356 86,6% 0 245.647

Taxes i altres ingres. 6.719.375 462.365 6,9% 7.181.740 7.923.234 110,3% 6.709.949 84,7% 0 1.213.285

Transfs. corrents 14.749.115 931.678 6,3% 15.680.793 14.823.839 94,5% 14.006.803 94,5% 0 817.036

Ingres. patrimonials 514.639 47.000 9,1% 561.639 747.037 133,0% 503.999 67,5% 0 243.038

Alien. invers. reals 5.513.412 2.466.690 44,7% 7.980.102 6.036.240 75,6% 6.036.240 100,0% 0 0

Transfs. de capital 565.250 4.681.241 828,2% 5.246.491 2.911.880 55,5% 995.571 34,2% 0 1.916.309

Actius financers 140.000 7.569.429 5.406,7% 7.709.429 95.622 1,2% 95.622 100,0% 0 0

Passius financers 7.270.414 814.884 11,2% 8.085.298 2.352.732 29,1% 820.884 34,9% 0 1.531.848

TOTAL 55.644.135 16.973.287 30,5% 72.617.422 54.069.542 74,5% 46.957.012 86,8% 0 7.112.530

Despeses 

Previsió Execució 

Despeses Inicial Modifica. (a) Definitiva 
Oblig. 

recon. netes (b) 
Pagam. 
líquids (c) 

Pendent 
pagam. 

Despeses de personal 18.418.124 (477.385) (2,6%) 17.940.739 17.064.652 95,1% 17.064.592 100,0% 60

Desps. béns cts. i servs. 16.805.261 3.054.258 18,2% 19.859.519 18.665.773 94,0% 15.672.617 84,0% 2.993.156

Desps. financeres 1.683.583 (497.632) (29,6%) 1.185.951 1.082.805 91,3% 1.082.805 100,0% 0

Transfs. corrents 2.952.531 311.589 10,6% 3.264.120 3.240.274 99,3% 3.043.409 93,9% 196.865

Inversions reals 13.376.279 14.441.201 108,0% 27.817.480 9.904.281 35,6% 8.600.495 86,8% 1.303.786

Transfs. de capital 169.134 141.256 83,5% 310.390 309.886 99,8% 76.310 24,6% 233.576

Actius financers 140.000 0 0,0% 140.000 89.992 64,3% 87.592 97,3% 2.400

Passius financers 2.099.223 0 0,0% 2.099.223 2.099.223 100,0% 2.099.223 100,0% 0

TOTAL 55.644.135 16.973.287 30,5% 72.617.422 52.456.886 72,2% 47.727.043 91,0% 4.729.843
 

 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ALCOI 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS 
 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 de 
gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions Total obligacions Prescripcions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 31 
de desembre 

Total 
acumulat 4.646.660 1 4.646.659 391.523 3.818.992 436.144

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Pendents de 
cobrament a 1 de 

gener 
Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats 

Total drets 
cancel·lats Recaptació 

Pendents de 
cobrament a 31 

de desembre 

Total 
acumulat 8.025.679 0 509.356 509.356 6.061.760 1.454.563

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Drets reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 
Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 42.673.069 40.053.504   2.619.565

b. D'altres operacions no financeres 8.948.119 10.214.167   (1.266.048)

1. Total operacions no financeres (a+b) 51.621.188 50.267.671   1.353.517

2. Actius financers 95.622 89.992   5.630

3. Passius financers 2.352.732 2.099.223   253.509

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 54.069.542 52.456.886   1.612.656

4. Crèdits gastats finançats amb romanent tresor. per a 
despeses generals     988.847   

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici     3.077.250   

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici     4.639.370   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       1.039.383
 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ALCOI 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Import 

1.(+) Fons líquids 8.598.292 

2.(+) Drets pendents de cobrament 8.128.551 

-(+) Del pressupost corrent 7.112.530 

-(+) De pressuposts tancats 1.454.563 

-(+) D’operacions no pressupostàries 28.244 

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 466.786 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 6.886.398 

-(+) Del pressupost corrent 4.729.843 

-(+) De pressuposts tancats 436.144 

-(+) D’operacions no pressupostàries 1.720.411 

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

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 9.840.445 

II. Saldos de dubtós cobrament 761.687 

III. Excés de finançament afectat 8.070.748 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.008.010 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ALCOI 

INCIDÈNCIES DEL COMPTE GENERAL DE 2006 

Incidències de l’entitat principal 

Nº Tipus de incidència Descripció 
Justificació de 
l’Ajuntament Comentari 

261 

Memòria. Informació 
sobre l’endeutament. 
Estat del deute. Capitals. 
Deutes en moneda 
nacional. 

El total pendent a 31 de 
desembre de l’"Estat del 
deute. Capitals. Deutes en 
moneda nacional" de la 
memòria no coincideix amb la 
suma dels epígrafs del passiu 
del "Balanç" [C) I. 1-2; C) 
II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-2], tret 
dels comptes (176) "Interessos 
a llarg termini de deutes amb 
les entitats de crèdit" i (526) 
"Interessos a curt termini de 
deutes amb entitats de crèdit" 
del balanç de comprovació. 

Les dades són correctes. 
La memòria es troba 
íntegrament en el PDF 
memòria. 

Els fitxers en 
XML no estan 
complimentats. 

310 

 Memòria. Quadre de 
finançament. Fons 
obtinguts. 

L’import del total orígens del 
“Quadre de finançament. Fons 
obtinguts” de la memòria no 
coincideix amb la suma dels 
epígrafs en què es desglossa. 

Les dades són correctes. 
La memòria es troba 
íntegrament en el PDF 
memòria. 

La suma dels 
epígrafs no 
coincideixen amb 
el total dels 
orígens (quadre 
de finançament 
de la memòria).  

Incidències de l’organisme autònom "Centre d'Esports" 

Nº Tipus d’incidència Descripció 
Justificació de 

l’organisme autònom Comentari 

310 

Memòria. Quadre de 
finançament. Fons 
obtinguts. 

L’import del total orígens del 
“Quadre de finançament. Fons 
obtinguts” de la memòria no 
coincideix amb la suma dels 
epígrafs en què es desglossa. 

Les dades són correctes. 
La memòria es troba 
íntegrament en el PDF 
memòria. 

La suma dels 
epígrafs no 
coincideixen 
amb el total dels 
orígens (quadre 
de finançament 
de la memòria). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

 



 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BALANÇ 
 

Actiu 2005 2006 Variació 

A) IMMOBILITZAT 158.055.977 165.710.204 4,8%
I. Inversions destinades a l'ús general 50.276.068 50.969.837 1,4%
II. Immobilitzacions immaterials 0 0 0,0%
III. Immobilitzacions materials 107.768.489 114.728.948 6,5%
IV. Inversions gestionades 0 0 0,0%
V. Patrimoni públic del sòl 0 0 0,0%
VI. Inversions financeres permanents 11.419 11.419 0,0%
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 0 0 0,0%
B) DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 0 0 0,0%
C) ACTIU CIRCULANT 42.662.413 49.155.094 15,2%
I. Existències 0 0 0,0%
II. Deutors 38.274.289 45.215.770 18,1%
III. Inversions financeres temporals 93.137 112.816 21,1%
IV. Tresoreria 4.294.987 3.826.508 (10,9%)
V. Ajusts per periodització 0 0 0,0%

Total actiu 200.718.390 214.865.299 107,0%
 

Passiu 2005 2006 Variació 

A) FONS PROPIS 97.031.651 88.582.650 (8,7%)
I. Patrimoni 93.225.797 93.225.797 0,0%
II. Reserves 0 0 0,0%
III. Resultats d'exercicis anteriors 0 3.805.855 -
IV. Resultats de l'exercici 3.805.855 (8.449.002) (322,0%)
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 674.780 2.104.987 212,0%
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 62.691.886 69.576.737 11,0%
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 0,0%
II. D'altres deutes a llarg termini 62.691.886 69.576.737 11,0%
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0 0,0%
D) CREDITORS A CURT TERMINI 40.320.073 54.600.924 35,4%
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 0,0%
II. D'altres deutes a curt termini 517.307 586.977 13,5%
III. Creditors 39.802.766 54.013.948 35,7%
IV. Ajusts per periodització 0 0 0,0%

Total passiu 200.718.390 214.865.299 107,0%



 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
 
A) DESPESES 2005 (*) 2006 

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació  0

2. Aprovisionaments  0

3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials  77.045.032

4. Transferències i subvencions  6.161.628

5. Pèrdues i despeses extraordinàries  2.913.882

Estalvi  0
   

B) INGRESSOS  2006 

1. Vendes i prestacions de serveis  6.743.046

2. Augment d'existències de productes  0

3. Ingressos de gestió ordinària  50.221.830

4. D'altres ingressos de gestió ordinària  19.080.074

5. Transferències i subvencions  2.595.778

6. Guanys i ingressos extraordinaris  (969.187)

Desestalvi  8.449.002

(*) No s'hi ha pogut incloure la informació referent a l'exercici de 2005, perquè aquesta no es troba 
agrupada conformement al que s'estableix en la ICAL de 2004, aplicable a partir de l'exercici de 
2006. 



 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST CORRENT 

Ingressos 

Previsió Execució 

Ingressos Inicial Modifics. (a) Definitiu 
Drets 

recon. nets (b) 
Recaptació 

neta (c) Insolvèn. Pent cobr. 

Imposts directes 35.243.950 0 0,0% 35.243.950 31.742.626 90,1% 30.100.501 94,8% - 1.642.125

Imposts indirectes 1.500.000 0 0,0% 1.500.000 1.697.847 113,2% 1.697.847 100,0% - 0

Taxes i d'altres ingres. 32.495.200 394.418 1,2% 32.889.618 27.691.599 84,2% 21.087.568 76,2% - 6.604.030

Transfs. corrents 15.792.877 132.568 0,8% 15.925.445 15.847.577 99,5% 14.048.209 88,6% - 1.799.368

Ingres. patrimonials 1.943.499 0 0,0% 1.943.499 1.766.522 90,9% 1.362.915 77,2% - 403.607

Alien. invers. reals - - - - - - - - - -

Transfs. de capital 2.035.552 1.662.524 81,7% 3.698.075 1.542.742 41,7% 0 0,0% - 1.542.742

Actius financers 219.000 1.913.189 873,6% 2.132.189 182.256 8,5% 181.906 99,8% - 351

Passius financers 11.994.007 0 0,0% 11.994.007 9.224.879 76,9% 1.248.092 13,5% - 7.976.788

Total 101.224.085 4.102.699 4,1% 105.326.784 89.696.049 85,2% 69.727.038 77,7% - 19.969.011

Despeses 

Previsió Execució 

Despeses Inicial Modifics. (a) Definitiva 
Obligs. 

recon. netes (b) 
Pagaments 

líquids (c) 
Pendent 

pagament 

Despeses personal 31.116.830 1.316.160 4,2% 32.432.990 32.407.471 99,9% 32.134.851 99,2% 272.621

Desps. béns cts. i servs. 38.660.092 (806.314) (2,1%) 37.853.778 35.123.661 92,8% 21.808.882 62,1% 13.314.780

Desps. financeres 3.125.000 1.511.000 48,4% 4.636.000 4.503.573 97,1% 4.296.320 95,4% 207.252

Transfs. corrents 9.426.780 (398.158) (4,2%) 9.028.622 8.202.389 90,8% 7.452.879 90,9% 749.510

Inversions reals 14.401.383 3.991.011 27,7% 18.392.394 6.678.454 36,3% 1.066.371 16,0% 5.612.082

Transfs. de capital - - - - - - - - -

Actius financers 219.000 0 0,0% 219.000 201.936 92,2% 201.936 100,0% 0

Passius financers 4.275.000 (1.511.000) (35,3%) 2.764.000 2.340.028 84,7% 2.340.028 100,0% 0

Total 101.224.085 4.102.699 4,1% 105.326.784 89.457.512 84,9% 69.301.267 77,5% 20.156.245
 
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS 
 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 de 
gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions Total obligacions Prescripcions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 31 
de desembre 

Total acumulat 25.229.376 (42.189) 25.187.187 0 11.733.670 13.453.517

DRETS PER A COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Pendents de 
cobrament a 1 de 

gener 
Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats 

Total drets 
cancel·lats Recaptació 

Pendents de 
cobrament a 31 

de desembre 

Total acumulat 37.023.042 481.431 2.426.392 0 10.607.320 24.470.761
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 
Resultat 

pressupostari

a. Operacions corrents 78.746.171 80.237.095  (1.490.924)

b. D'altres operacions no financeres 1.542.742 6.678.453  (5.135.711)

1. Total operacions no financeres (a+b) 80.288.913 86.915.548  (6.626.635)

2. Actius financers 182.256 201.936  (19.680)

3. Passius financers 9.224.879 2.340.028  6.884.851

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 89.696.049 89.457.512  238.537

4. Crèdits gastats finançats amb romanent tresor. per a 
despeses generals   1.819.189 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 94.000 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 6.182.768 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  (4.031.042)
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

 Import 

1.(+) Fons líquids 3.826.508 

2.(+) Drets pendents de cobrament 43.852.755 

-(+) Del pressupost corrent 19.969.011 

-(+) De pressuposts tancats 24.470.761 

-(+) D'operacions no pressupostàries 55.152 

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 642.169 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 41.713.505 

-(+) Del pressupost corrent 20.156.245 

-(+) De pressuposts tancats 13.453.517 

-(+) D'operacions no pressupostàries 8.836.008 

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 732.265 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 5.965.758 

II. Saldos de dubtós cobrament 5.762.820 

III. Excés de finançament afectat 6.182.768 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) (5.979.830) 
 



 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

INCIDÈNCIES DEL COMPTE GENERAL DE 2006 

Incidències de l'entitat principal 

Nombre Tipus d'incidència Descripció Justificació de l'Ajuntament Comentari 

209 

Liquidació del 
pressupost. Resultat 
pressupostari 

L'import de les desviacions de finançament 
positives de l'exercici del "Resultat 
pressupostari" no coincideix amb el total de 
les desviacions de finançament de l'exercici 
positives de les "Despeses amb finançament 
afectat" de la memòria 

L'import del resultat pressupostari 
s'ha introduït manualment a partir 
de la informació extracomptable, 
ja que la informació de la 
memòria obtinguda per l'aplicació 
informàtica és incompleta (1) 

210 

Liquidació del 
pressupost. Resultat 
pressupostari 

L'import de les desviacions de finançament 
negatives de l'exercici del "Resultat 
pressupostari" no coincideix amb el total de 
les desviacions de finançament de l'exercici 
negatives de les "Despeses amb finançament 
afectat" de la memòria 

L'import del resultat pressupostari 
s'ha introduït manualment a partir 
de la informació extracomptable, 
ja que, ja que la informació de la 
memòria obtinguda per l'aplicació 
informàtica és incompleta (1) 

260 

Memòria. Informació 
sobre l'endeutament. 
Estat del deute. Capitals. 
Deutes en moneda 
nacional 

El total pendent a 31 de desembre d'algun 
dels deutes relacionats en l'"Estat del deute. 
Capitals. Deutes en moneda nacional" de la 
memòria no coincideix amb el total pendent 
a 1 de gener, més les creacions, una vegada 
deduïdes les amortitzacions i d'altres 
disminucions 

L'aplicació informàtica no 
disposa de cap registre exhaustiu 
per a aquesta informació. La 
informació carregada procedeix 
de la documentació en paper 
disponible (1) 

261 

Memòria. Informació 
sobre l'endeutament. 
Estat del deute. Capitals. 
Deutes en moneda 
nacional 

El total pendent a 31 de desembre de l'"Estat 
del deute. Capitals. Deutes en moneda 
nacional" de la memòria no coincideix amb 
la suma dels epígrafs del passiu del "Balanç" 
[C) I.1-2; C) II.I.1-2; D) II.1-2], llevat dels 
comptes (176) "Interessos a llarg termini de 
deutes amb entitats de crèdit" i (526) 
"Interessos a curt termini de deutes del 
balanç de comprovació 

L'aplicació informàtica no 
disposa de cap registre exhaustiu 
per a aquesta informació i, per 
tant, la informació detallada no 
està disponible (1) 

317 

Memòria. Informació 
pressupostària. Exercici 
corrent. Pressupost de 
despeses. Creditors per 
operacions pendents 
d'aplicar a pressupost 

El total de l'import dels "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar a pressupost" 
de la Memòria no coincideix amb la suma de 
l'Haver del compte (413) "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar a pressupost" 
del balanç de comprovació 

La diferència es deu al fet que en 
la Memòria no s'han inclòs les 
operacions que vénen d'exercicis 
tancats, ja que l'apartat de la 
Memòria correspon a exercici 
corrent (1) 

348 

Memòria. Informació 
pressupostària. Despeses 
amb finançament afectat. 
Desviacions de 
finançament. 

El total de les desviacions de finançament 
acumulades negatives de les "Despeses amb 
finançament afectat. Desviacions de 
finançament" de la Memòria no coincideix la 
suma de les desviacions de finançament 
acumulades amb signe negatiu de les 
"Despeses amb finançament afectat. 
Informació de cada unitat de despesa D) 
Desviacions de finançament per agents" de 
la memòria 

L'aplicació informàtica no 
disposava de cap registre 
exhaustiu de la informació 
relacionada amb les despeses 
amb finançament afectat fins a 
l'exercici de 2007 i, per tant, la 
informació subministrada per 
l'aplicació està incompleta (1) 

362 

Memòria. Informació 
pressupostària. 
Romanent de tresoreria 

L'import de l'excés de finançament afectat 
del "Romanent de tresoreria" de la memòria 
no coincideix amb el total de les desviacions 
de finançament acumulades positives de les 
"Despeses amb finançament afectat. 
Desviacions de finançament" de la memòria. 

L'aplicació informàtica no 
disposava de cap registre 
exhaustiu de la informació 
relacionada amb les despeses 
amb finançament afectat fins a 
l'exercici de 2007 i, per tant, la 
informació subministrada per 
l'aplicació està incompleta. (1) 

 (1) L'explicació donada per l'Ajuntament no requereix cap comentari addicional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT D'ELDA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT D'ELDA 

BALANÇ 
 

Actiu 2005 2006 Variació 

A) IMMOBILITZAT 97.206.808 102.905.436 5,9%
I. Inversions destinades a l'ús general 18.881.666 19.569.660 3,6%
II. Immobilitzacions immaterials 2.015.513 2.033.221 0,9%
III. Immobilitzacions materials 75.690.207 79.344.790 4,8%
IV. Inversions gestionades 0 0 -
V. Patrimoni públic del sòl 0 1.408.042 -
VI. Inversions financeres permanents 619.422 549.723 (11,3%)
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 0 0 -

B) DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 0 0 -
C) ACTIU CIRCULANT 12.770.979 14.510.629 13,6%
I. Existències 0 0 -
II. Deutors 3.275.270 5.612.874 71,4%
III. Inversions financeres temporals 11.213 11.213 0,0%
IV. Tresoreria 9.484.496 8.886.542 (6,3%)
V. Ajusts per periodització 0 0 -

Total actiu 109.977.787 117.416.065 6,8%
 

Passiu 2005 2006 Variació 

A) FONS PROPIS 81.621.246 86.510.624 6,0%
I. Patrimoni 57.505.135 57.505.135 0,0%
II. Reserves 0 0 -
III. Resultats d'exercicis anteriors 18.873.300 24.116.111 27,8%
IV. Resultats de l'exercici 5.242.811 4.889.378 (6,7%)
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 0 0 -
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 21.033.688 18.599.055 (11,6%)
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 -
II. D'altres deutes a llarg termini 21.033.688 18.599.055 (11,6%)
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0 -
D) CREDITORS A CURT TERMINI 7.322.853 12.306.386 68,1%
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 -
II. D'altres deutes a curt termini 27.893 2.666.457 9.459,6%
III. Creditors 6.657.934 9.209.203 38,3%
IV. Ajusts per periodització 637.026 430.726 (32,4%)

Total passiu 109.977.787 117.416.065 6,8%



 

 

AJUNTAMENT D'ELDA 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
 

A) DESPESES 2005 2006 Variació 

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 -

2. Aprovisionaments 0 0 -

3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 24.131.670 27.839.792 15,4%

4. Transferències i subvencions 3.939.852 4.085.561 3,7%

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 373.540 284.641 (23,8%)

Estalvi 5.242.811 4.889.378 (6,7%)
    

B) INGRESSOS 2005 2006 Variació 

1. Vendes i prestacions de serveis 261.483 161.942 (38,1%)

2. Augment d'existències de productes 0 0 -

3. Ingressos de gestió ordinària 21.561.244 21.713.814 0,7%

4. D'altres ingressos de gestió ordinària 1.422.700 1.508.796 6,1%

5. Transferències i subvencions 10.431.145 13.708.025 31,4%

6. Guanys i ingressos extraordinaris 11.301 6.795 (39,9%)

Desestalvi 0 0 -
 

 



 

 

AJUNTAMENT D'ELDA 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 

Ingressos 

Previsió Execució 

Ingressos Inicial Modifics. (a) Definitiu 
Drets 

recon. nets (b) 
Recaptació 

neta (c) Insolv.
Pent. 
cobr. 

Imposts directes 14.754.896 12.910 0,1% 14.767.806 15.784.175 106,9% 14.655.188 92,8% - 1.128.987

Imposts indirectes 1.250.000 - - 1.250.000 1.494.965 119,6% 1.327.659 88,8% - 167.306

Taxes i d'altres ingres. 4.144.805 889.113 21,5% 5.033.918 5.544.849 110,1% 4.807.065 86,7% - 737.784

Transfs. corrents 10.032.189 840.931 8,4% 10.873.120 12.535.869 115,3% 11.560.056 92,2% - 975.813

Ingres. patrimonials 120.611 142.057 117,8% 262.668 315.621 120,2% 302.394 95,8% - 13.227

Alien. invers. reals 790.000 (717.883) (90,9%) 72.117 72.118 100,0% 60.057 83,3% - 12.061

Transfs. capital 1.029.451 1.582.684 153,7% 2.612.135 1.172.156 44,9% 190.994 16,3% - 981.162

Actius financers 931.010 6.415.725 689,1% 7.346.735 2.203.010 30,0% 1.723.609 78,2% - 479.401

Passius financers 2.000.000 221.872 11,1% 2.221.872 2.221.872 100,0% 2.221.872 100,0% - -

Total 35.052.962 9.387.409 26,8% 44.440.371 41.344.635 93,0% 36.848.894 89,1% - 4.495.741

Despeses 

Previsió Execució 

Despeses Inicial Modifics. (a) Definitiva 
Obligs. 

recon. netes (b) 
Pags. 

líquids (c) Pent. pag.

Despeses personal 12.366.488 304.080 2,5% 12.670.568 12.626.624 99,7% 12.372.727 98,0% 253.897

Desps. béns corrents i serveis 10.483.984 2.800.036 26,7% 13.284.020 12.848.277 96,7% 9.123.392 71,0% 3.724.885

Despeses financeres 244.472 660.837 270,3% 905.309 889.828 98,3% 882.624 99,2% 7.204

Transfs. corrents 2.463.156 1.673.917 68,0% 4.137.073 3.850.567 93,1% 3.463.697 90,0% 386.870

Inversions reals 78.125 8.416.282 10.772,8% 8.494.407 5.733.638 67,5% 4.835.969 84,3% 897.669

Transfs. capital 62.506 4.845 7,8% 67.351 4.845 7,2% - 0,0% 4.845

Actius financers 931.010 1.277.490 137,2%- 2.208.500 2.203.010 99,8% 2.203.010 100,0% -

Passius financers 2.044.461 186.346 9,1% 2.230.807 2.230.808 100,0% 2.213.573 99,2% 17.235

Total 28.674.202 15.323.833 53,4% 43.998.035 40.387.597 91,8% 35.094.992 86,9% 5.292.605
 
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ELDA 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS 
 
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 de 
gener 

Modificacions de 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions Prescripcions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 31 
de desembre 

Total acumulat 4.903.043 (143) 4.902.900 - 4.549.743 353.157

DRETS PER A COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Pendents de 
cobrament a 1 de 

gener 
Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats 

Total drets 
cancel·lats Recaptació 

Pendents de 
cobrament a 31 

de desembre 

Total acumulat 4.492.597 6.356 279.257 180.048 1.748.470 2.291.178
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 
Resultat 

pressupostari

a. Operacions corrents 35.675.479 30.215.296  5.460.183

b. D'altres operacions no financeres 1.244.274 5.738.484  (4.494.210)

1. Total operacions no financeres (a+b) 36.919.753 35.953.780  965.973

2. Actius financers 2.203.010 2.203.010  -

3. Passius financers 2.221.872 2.230.808  (8.936)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 41.344.635 40.387.598  957.037

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals   2.140.448 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 2.502.174 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 836.689 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  4.762.970
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ELDA 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Import 

1.(+) Fons líquids 8.886.542

2.(+) Drets pendents de cobrament 6.780.634

-(+) Del pressupost corrent 4.495.741

-(+) De pressuposts tancats 2.291.178

-(+) D'operacions no pressupostàries 46.104

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 52.389

3.(-) Obligacions pendents de pagament 7.233.664

-(+) Del pressupost corrent 5.292.605

-(+) De pressuposts tancats 353.157

-(+) D'operacions no pressupostàries 1.587.903

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 8.433.512

II. Saldos de dubtós cobrament 1.233.993

III. Excés de finançament afectat 3.692.911

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 3.506.608
 



 

 

AJUNTAMENT D'ELDA 

INCIDÈNCIES DEL COMPTE GENERAL DE 2006 

Incidències de l'entitat principal 

Nombre Tipus d'incidència Descripció 
Justificació de 
l'Ajuntament Comentari 

348 

Memòria. Informació 
pressupostària. Despeses 
amb finançament afectat. 
Desviacions de 
finançament. 

El total de les desviacions de finançament 
acumulades negatives de les "Despeses 
amb finançament afectat. Desviacions de 
finançament" de la memòria no coincideix 
amb la suma de les desviacions de 
finançament acumulades amb signe 
negatiu de les "Despeses amb finançament 
afectat. Informació de cada unitat ce 
despesa. D) Desviacions de finançament 
per agents" de la memòria. (Errors 
detectats: 1.690.256,25 = |-2.045.846,42|). 

L'estat de despeses amb 
finançament afectat es 
calcula en full EXCEL a 
part, i l'import de les 
desviacions financeres 
negatives es 
2.502.173,61. 

No conforme amb la 
justificació perquè no 
se indiquen les 
desviacions negatives 
per agent en el full 
facilitat. 

Incidències de l'organisme autònom Institut de Desenvolupament d'Elda 

Nombre Tipus d'incidència Descripció 
Justificació de 

l'organisme autònom Comentari 

348 

Memòria. Informació 
pressupostària. Despeses 
amb finançament afectat. 
Desviacions de 
finançament. 

El total de las desviacions de finançament 
acumulades negatives de les "Despeses 
amb finançament afectat. Desviacions de 
finançament" de la memòria no coincideix 
amb la suma de les desviacions de 
finançament acumulades amb signe 
negatiu de les "Despeses amb finançament 
afectat. Informació de cada unitat de 
despesa. D) Desviacions de finançament 
per agents" de la memòria. (Errors 
detectats: 127.579,33 = |-19.556,58|). 

El càlcul de les 
desviacions de 
finançament s'efectua en 
full de càlcul. 

No conforme amb la 
justificació, perquè 
no s'indiquen les 
desviacions negatives 
per agent en el full 
facilitat. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

BALANÇ 
 

ACTIU 2005 2006 Variació 
A) IMMOBILITZAT   122.455.199  

I. Inversions destinades a l'ús general   47.721.396  
II. Immobilitzacions immaterials   130.013  
III. Immobilitzacions materials   73.816.396  
IV. Inversions gestionades   0  
V. Patrimoni públic del sòl   0  
VI. Inversions financeres permanents   787.394  
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini   0  

B) DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS   0  
C) ACTIU CIRCULANT   73.186.605  

I. Existències   0  
II. Deutors   29.965.585  
III. Inversions financeres temporals   278.383  
IV. Tresoreria   42.942.637  
V. Ajusts per periodització   0  

Total actiu 163.616.840 195.641.804 19,6%
    

PASSIU 2005  2006 Variació 
A) FONS PROPIS  151.126.353  

I. Patrimoni   23.638.521  
II. Reserves   0  
III. Resultats d'exercicis anteriors   108.409.975  
IV. Resultats de l'exercici   19.077.857  

B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES   0  
C) CREDITORS A LLARG TERMINI   27.693.818  

I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables      
II. D'altres deutes a llarg termini   27.693.818  
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      

D) CREDITORS A CURT TERMINI   16.821.633  
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables      
II. D'altres deutes a curt termini   643.148  
III. Creditors   16.178.485  
IV. Ajusts per periodització      

Total passiu 163.616.840 195.641.804 19,6%

 



 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
 

A) DESPESES 2005 2006 Variació 

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació   0  

2. Aprovisionaments   0  

3. despeses de finançament dels serveis i prestacions socials   42.494.635  

4. Transferències i subvencions   2.126.002  

5. Pèrdues i despeses extraordinàries   5.583.796  

Estalvi 5.671.202 19.077.857 236,4%
    

B) INGRESSOS 2005 2006 Variació 

1. Vendes i prestacions de serveis   2.599.004  

2. Augment d'existències de productes      

3. Ingressos de gestió ordinària   38.280.581  

4. D'altres ingressos de gestió ordinària   9.222.796  

5. Transferències i subvencions   16.787.992  

6. Guanys i ingressos extraordinaris   2.391.917  

Desestalvi 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST CORRENT 

Ingressos 

Previsió Execució 

Ingressos Inicial Modific. (a) Definitiu 
Drets 

recon. nets (b) 
Recaptació 

neta (c) Insolv. Pent. cobr. 

Imposts directes 22.046.200 0 0,0% 22.046.200 20.944.597 95,0% 17.771.484 84,9% 3.173.113

Imposts indirectes 7.301.930 0 0,0% 7.301.930 10.294.237 141,0% 9.221.966 89,6% 1.072.271

Taxes i d'altres ingres. 14.662.037 0 0,0% 14.662.037 17.284.564 117,8% 9.698.436 56,1% 7.586.129

Transfs. corrents 14.757.889 0 0,0% 14.757.889 16.775.320 113,7% 16.032.827 95,6% 742.493

Ingressos patrimonials 1.050.100 0 0,0% 1.050.100 1.589.274 151,3% 1.337.734 84,2% 251.540

Alienació invers. reals 0 0 0,0% 0 0 0 0% 0

Transferències capital 755.953 0 0,0% 755.953 12.673 1,7% 0 0,0% 12.673

Actius financers 300 18.894.776 6298258,7% 18.895.076 176.401 0,9% 76.061 43,1% 100.340

Passius financers 18.217.368 0 0,0% 18.217.368 18.217.368 100,0% 18.217.368 100,0% 0

Total 78.791.777 18.894.776 24,0% 97.686.552 85.294.433 87,3% 72.355.876 84,8% 12.938.558
 
Despeses 
 

Previsió Execució 

Despeses Inicial Modific. (a) Definitiv. 
Obligs. 

recon. netes (b) 
Pagaments 

líquids (c) 
Pent. 

pagament 

Despeses personal 20.793.875 66.000 0,3% 20.859.875 17.109.475 82,0% 16.773.450 98,0% 336.025

Desps. béns cor. i servs. 29.214.673 (144.633) (0,5%) 29.070.040 25.050.247 86,2% 18.031.810 72,0% 7.018.437

Despeses financeres 1.760.000 (55.000) (3,1%) 1.705.000 349.428 20,5% 349.428 100,0% 0

Transfs. corrents 2.435.970 238.119 9,8% 2.674.088 2.126.002 79,5% 1.862.686 87,6% 263.316

Inversions reals 22.186.959 17.654.134 79,6% 39.841.093 9.723.002 24,4% 6.480.373 66,6% 3.242.629

Transferències capital 200.000 0 0,0% 200.000 0 0,0% 0 0

Actius financers 300 1.081.156 360385;3% 1.081.456 1.034.563 95,7% 1.034.563 100,0% 0

Passius financers 2.200.000 55.000 2,5% 2.255.000 2.247.559 99,7% 2.247.559 100,0% 0

Total 78.791.777 18.894.776 24,0% 97.686.552 57.640.276 59,0% 46.779.869 81,2% 10.860.407
 

 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS 
 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 de 
gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions Prescripcions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 31 
de desembre 

Total acumulat 8.955.499 (8.672) 8.946.827 0 8.278.267 668.560

DRETS PER A COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Drets pendents 
de cobrament a 1 

de gener 
Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats 

Total drets 
cancel·lats Recaptació 

Drets pendents 
de cobrament a 
31 de desembre 

Total acumulat 24.667.302 2.383.245 5.583.796 0 5.473.440 15.993.311
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Drets 

reconeguts nets

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 
Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 66.887.992 44.635.152  22.252.840

b. D'altres operacions no financeres 12.673 9.723.002  (9.710.329)

1. Total operacions no financeres (a+b) 66.900.665 54.358.154  12.542.511

2. Actius financers 176.401 1.034.563  (858.162)

3. Passius financers 18.217.368 2.247.559  15.969.809

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 85.294.434 57.640.276  27.654.158

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

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici     

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici     

RESULTAT PRESSUPOSTARI NO AJUSTAT    27.654.158
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

Import 

1.(+) Fons líquids 42.942.637 

2.(+) Drets pendents de cobrament 28.655.158 

-(+) Del pressupost corrent 12.938.557 

-(+) De pressuposts tancats 15.993.311 

-(+) D'operacions no pressupostàries 421.012 

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 697.723 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 15.487.152 

-(+) Del pressupost corrent 10.860.407 

-(+) De pressuposts tancats 668.560 

-(+) D'operacions no pressupostàries 4.570.890 

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 612.704 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 56.110.643 

II. Saldos de dubtós cobrament 5.367.298 

III. Excés de finançament afectat 35.152.450 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 15.590.895 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

INCIDÈNCIES DEL COMPTE GENERAL DE 2006 

Incidències de l'entitat principal 

Nombre Tipus d'incidència Descripció Justificació de l'Ajuntament Comentari 

1 
Composició del Compte 
General. 

El Compte General de l'entitat local no conté 
els comptes anuals de les següents entitats 
dependents: 

Societat Urbanització Polígon Industrial 
'Puente alto', S.L., B03144292 

Oriola Culturals, S.L., B53135240 

Integració Laboral Discapacitats Oriola, S.L., 
B53492971 

Creiem que la documentació 
adjuntada és l'exigible per al 
nostre cas Falten els PDF 

6 
Documentació 
complementària 

No s'adjunta la següent documentació 
complementària exigida en la normativa 
aplicable: 

P0309900I_2006_NOR_DC-Memòries.pdf 

Creiem que la documentació 
adjuntada és l'exigible per al 
nostre cas Falten els PDF 

213 
Memòria. Inversions 
destinades a l'ús general 

El saldo inicial total de les "Inversions 
destinades a l'ús general" de la memòria, no 
coincideix amb el saldo de l'exercici anterior 
de l'epígraf A) I "Inversions destinades a l'ús 
general" de l'actiu del balanç. 

Per a aquest exercici, i a causa 
del canvi de pla comptable i 
d'equivalències de comptes, no 
es disposa de saldos d'exercicis 
anteriors. (1) 

247 Memòria. Tresoreria 

El saldo final total de "Tresoreria" de la 
memòria no coincideix amb el saldo de 
l'exercici actual de l'epígraf C) III. 
"Tresoreria" de l'actiu del balanç. 

Sí que coincideix. La diferència 
en correspon al pendent de 
conciliar. 

Aquesta 
informació no 
s'ha donat 
adequadament 

248 Memòria. Tresoreria  

El saldo inicial total de "Tresoreria" de la 
memòria no coincideix amb el saldo de 
l'exercici anterior de l'epígraf C) III. 
"Tresoreria" de l'actiu del balanç. 

Per a aquest exercici, i  a causa 
del canvi de pla comptable i 
d'equivalències de comptes, no 
es disposa de saldos d'exercicis 
anteriors. (1) 

249 Memòria. Tresoreria  

El saldo final total dels següents comptes 
relacionat en "Tresoreria" de la memòria no 
coincideix amb el seu saldo del balanç de 
comprovació. 

Sí que coincideix. La diferència 
en correspon al pendent de 
conciliar. 

Aquesta 
informació no 
s'ha donat 
adequadament 

250 Memòria. Tresoreria  

El saldo inicial, més els "cobraments" dels 
comptes següents, que figura en "Tresoreria" 
de la memòria, no coincideix amb la seua 
suma del Deure del balanç de comprovació. 

Sí que coincideix. La diferència 
en correspon al pendent de 
conciliar. 

Aquesta 
informació no 
s'ha donat 
adequadament 

251 Memòria. Tresoreria  

Els pagaments dels següents comptes, indicats 
en "Tresoreria" de la memòria, no 
coincideixen amb la seua suma de l'Haver del 
balanç de comprovació. 

Sí que coincideix. La diferència 
en correspon al pendent de 
conciliar. 

Aquesta 
informació no 
s'ha donat 
adequadament 

254 Memòria. Fons propis 

El saldo inicial total dels "Fons propis" de la 
memòria no coincideix amb el saldo de 
l'exercici anterior de l'epígraf A) "Fons propis" 
del passiu del balanç. 

Per a aquest exercici, i a causa 
del canvi de pla comptable i 
d'equivalències de comptes, no 
es disposa de saldos d'exercicis 
anteriors. (1) 

 

 

 

 

    



 

 

261 

Memòria. Informació sobre 
l'endeutament. Estat del 
deute. Capitals. Deutes en 
moneda nacional 

El total pendent a 31 de desembre de l'"Estat 
del deute. Capitals. Deutes en moneda 
nacional" de la memòria, no coincideix amb la 
suma dels epígrafs del passiu del balanç [C) I. 
1-2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-2]; tret dels 
comptes (176) "Interessos a llarg termini de 
deutes amb entitats de crèdit" i (526) 
"Interessos a curt termini de deutes amb 
entitats de crèdit" del balanç de comprovació. 

L'estat del deute, no el porten 
des del programa comptable. 
S'adjunta documentació en 
l'apartat "Memòria 3" del 
formulari. 

En la memòria 
facilitada, 
continua 
presentant una 
diferència de 
66.779 euros 

311 

Memòria. Quadre de 
finançament. Fons aplicats/ 
Fons obtinguts 

El "Total orígens" menys el "Total 
aplicacions" del quadre de finançament de la 
memòria, no coincideix amb el total de la 
"Variació del capital circulant". 

El proveïdor del programa ens 
informa que estan rectificant la 
llista esmentada. Quan 
disposem d'aqueixa relació, us 
l'enviarem. (1) 

(1) L'explicació donada per l'Ajuntament no requereix cap comentari addicional. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PATERNA 

 



 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE PATERNA 

BALANÇ 
 

Actiu 2005 2006 Variació 
A) IMMOBILITZAT 95.381.062 98.159.001 2,9%
I. Inversions destinades a l'ús general 56.756.838 58.087.599 2,3%
II. Immobilitzacions immaterials 402.750 402.750 0,0%
III. Immobilitzacions materials 38.216.095 39.663.273 3,8%
IV. Inversions gestionades 0 0 -
V. Patrimoni públic del sòl 0 0 -
VI. Inversions financeres permanents 5.379 5.379 0,0%
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 0 0 - 
B) DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 0 0 -
C) ACTIU CIRCULANT 14.200.435 18.738.048 32,0%
I. Existències 0 0 -
II. Deutors 5.509.028 9.116.911 65,5%
III. Inversions financeres temporals 36.855 45.943 24,7%
IV. Tresoreria 8.654.551 9.575.194 10,6%
V. Ajusts per periodificació 0 0 -

Total actiu 109.581.497 116.897.049 6,7%
 

Passiu 2005 2006 Variació 
A) FONS PROPIS 56.605.264 70.618.718 24,8 
I. Patrimoni 39.092.731 39.092.731 0,0 
II. Reserves 0 0 - 
III. Resultats d'exercicis anteriors 18.151.555 17.512.533 (3,5%)
IV. Resultats de l'exercici (639.022) 14.013.454 (2293,0%)
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 0 0 - 
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 32.847.091 30.168.427 (8,2%)
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 - 
II. D'altres deutes a llarg termini 32.847.091 30.168.427 (8,2%)
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0 - 
D) creditors a curt termini 20.129.143 16.109.904 (19,9%)
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 - 
II. D'altres deutes a curt termini 1.344.511 1.845.390 37,3%
III. Creditors 18.784.632 14.264.514 (24,1%)
IV. Ajusts per periodització 0 0 - 

Total passiu 109.581.497 116.897.049 6,7%



 

 

AJUNTAMENT DE PATERNA 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
 
A) DESPESES 2005 (*) 2006 

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació  0

2. Aprovisionaments  0

3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials  36.509.351

4. Transferències i subvencions  147.573

5. Pèrdues i despeses extraordinàries  1.780.295

Estalvi  14.013.454
   

B) INGRESSOS  2006 

1. Vendes i prestacions de serveis  102.803

2. Augment d'existències de productes  0

3. Ingressos de gestió ordinària  35.283.713

4. D'altres ingressos de gestió ordinària  11.717.070

5. Transferències i subvencions  5.346.914

6. Guanys i ingressos extraordinaris  173

Desestalvi  0

(*) No s'hi ha pogut incloure la informació referent a l'exercici de 2005, perquè aquesta no està 
agrupada conformement al que s'estableix en la ICAL de 2004, aplicable a partir de l'exercici de 
2006. 

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE PATERNA 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 

Ingressos 

Previsió Execució 

Ingressos Inicial Modifics. (a) Definitiu 
Drets 

recon. nets (b) 
Recaptació 

neta (c) Insolv.
Pendent 

cobr. 

Imposts directes 22.145.000 0 - 22.145.000 19.282.304 87,1% 17.440.898 90,5% - 1.841.405

Imposts indirectes 4.500.000 0 - 4.500.000 5.578.637 124,0% 5.542.082 99,3% - 36.555

Taxes i d'altres ingr. 9.798.734 60.034 0,6% 9.858.768 7.631.509 77,4% 5.633.633 73,8% - 1.997.876

Transfs. corrents 10.473.800 883.775 8,4% 11.357.575 11.833.963 104,2% 10.506.489 88,8% - 1.327.475

Ingres. patrimonials 554.900 0 - 554.900 814.218 146,7% 185.363 22,8% - 628.854

Alien. invers. reals 5.703.800 901.553 - 6.605.353 3.906.516 59,1% 3.906.516 100,0% - 0

Transfs. capital 198.076 6.413.173 3237,7% 6.611.249 3.405.057 51,5% 3.251.805 95,5% - 153.252

Actius financers 68.400 450.318 658,4% 518.718 91.645 17,7% 34.142 37,3% - 57.503

Passius financers 0 433.197  433.197 200.703 46,3% 200.703 100,0% - 0

Total 53.442.710 9.142.050 17,1% 62.584.760 52.744.552 84,3% 46.701.632 88,5% - 6.042.920

Despeses 

Previsió Execució 

Despeses Inicial Modifics. (a) Definitiva 
Obligs. 

recon. netes (b) 
Pagaments 

líquids (c) 
Pendent 

pagament 

Despeses personal 14.876.800 1.036.296 7,0% 15.913.096 14.799.577 93,0% 14.529.754 98,2% 269.823

Desps. béns cts. i servs. 21.988.000 216.256 1,0% 22.204.256 18.290.396 82,4% 11.663.025 63,8% (1) 6.624.839

Despeses financeres 1.565.000 0 0,0% 1.565.000 1.473.462 94,2% 1.473.462 100,0% 0

Transfs. corrents 3.843.450 (3.203) (0,1%) 3.840.247 3.407.888 88,7% 1.894.788 55,6% 1.513.100

Inversions reals 6.636.000 6.754.402 101,8% 13.390.402 2.777.939 20,7% 1.358.069 48,9% 1.419.870

Transfs. capital 0 0 - 0 0 - 0 - 0

Actius financers 68.400 30.677 - 99.077 91.645 92,5% 89.645 97,8% 2.000

Passius financers 2.874.550 0 - 2.874.550 2.879.367 100,2% 2.879.367 100,0% 0

Total 51.852.200 8.034.428 15,5% 59.886.628 43.720.274 73,0% 33.888.110 77,5% 9.829.632

 (1): Hem inclòs, com a pendent de pagament del capítol 2, la xifra que figura en l'aprovació de la 
liquidació del pressupost; malgrat que aritmèticament presenta una diferència de 2.532 euros. 

 
 



 

 

AJUNTAMENT DE PARTERNA 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS 
 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 de 
gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions Prescripcions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 31 
de desembre 

Total acumulat 16.791.354 (128) 16.791.226 0 16.057.853 733.373

DRETS PER A COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Pendent de 
cobrament a 1 de 

gener 
Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats 

Total drets 
cancel·lats Recaptació 

Pendents de 
cobrament a 31 

de desembre 

Total acumulat 5.400.368 25.249 491.176 0 1.857.614 3.076.827
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Drets 

reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 
Resultat 

pressupostari

a. Operacions corrents 45.140.631 37.971.323  7.169.308

b. D'altres operacions no financeres 7.311.573 2.777.939  4.533.634

1. Total operacions no financeres (a+b) 52.452.204 40.749.262  11.702.942

2. Actius financers 91.645 91.645  0

3. Passius financers 200.703 2.879.367  (2.678.664)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 52.744.552 43.720.274  9.024.278

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals   346.494 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 4.211.660 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  5.159.112
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT DE PATERNA 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

 Import 

1.(+) Fons líquids 9.571.273 

2.(+) Drets pendents de cobrament 7.487.457 

-(+) Del pressupost corrent 6.042.920 

-(+) De pressuposts tancats 3.076.827 

-(+) D'operacions no pressupostàries 51.279 

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (1.683.569) 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 14.414.281 

-(+) Del pressupost corrent 9.829.632 

-(+) De pressuposts tancats 733.373 

-(+) D'operacions no pressupostàries 3.855.286 

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (4.010) 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.644.449 

II. Saldos de dubtós cobrament 1.149.993 

III. Excés de finançament afectat 4.211.660 

IV. Romanent de tresoreria par a despeses generals (I - II - III) (2.717.204) 
 



 

 

AJUNTAMENT DE PATERNA 

INCIDÈNCIES DEL COMPTE GENERAL DE 2006 

Incidències de l'entitat principal 

Nombre Tipus d'incidència Descripció Justificació de l'Ajuntament Comentari 

209 

Liquidació del 
pressupost. Resultat 
pressupostari 

L'import de les desviacions de finançament 
positives de l'exercici del resultat 
pressupostari, no coincideix amb el total de 
les desviacions de finançament de 
l'exercici positives de les despeses amb 
finançament afectat de la memòria 

No s'ha desenvolupat en 
l'aplicació informàtica el 
mòdul de despeses amb 
finançament afectat (1) 

261 

Memòria. Informació 
sobre l'endeutament. 
Estat del deute. 
Capitals. Deutes en 
moneda nacional 

El total pendent a 31 de desembre de l'estat 
del deute "Capitals. Deutes en moneda 
nacional" de la memòria, no coincideix 
amb la suma dels epígrafs del passiu del 
balanç [C) I. 1-2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) 
II.1-2]; tret dels comptes (176) "Interessos 
a llarg termini de deutes amb entitats de 
crèdit" i (526) "Interessos a curt termini de 
deutes amb entitats de crèdit" del balanç de 
comprovació 

No s'ha desenvolupat en 
aplicació el model M094  (1) 

362 

Memòria. Informació 
pressupostària. 
Romanent de tresoreria. 

L'import de l'excés de finançament afectat 
del "Romanent de tresoreria" de la 
memòria no coincideix amb el total de les 
desviacions de finançament acumulades de 
la memòria. 

El finançament afectat no s'ha 
portat de forma integrada amb 
l'aplicació comptable. (1) 

(1) L'explicació donada per l'Ajuntament no requereix cap comentari addicional 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

BALANÇ 
 

Actiu 2005 2006 Variació 
A) IMMOBILITZAT 62.140.614 65.999.589 6,2%
I. Inversions destinades a l'ús general 10.008.722 11.979.750 19,7%
II. Immobilitzacions immaterials 1.021.779 1.021.779 0,0%
III. Immobilitzacions materials 36.515.788 38.403.735 5,2%
IV. Inversions gestionades 14.594.265 14.594.265 0,0%
V. Patrimoni públic del sòl 0 0 - 
VI. Inversions financeres permanents 60 60 0,0%
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 0 0 - 
B) DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 0 0 - 
C) ACTIU CIRCULANT 34.557.608 24.382.494 (29,4%)
I. Existències 0 0 -
II. Deutors 21.987.019 11.658.136 (47,0%)
III. Inversions financeres temporals 87.524 87.663 0,2%
IV. Tresoreria 12.483.065 12.636.695 1,2%
V. Ajusts per periodització 0 0 -

Total actiu 96.698.222 90.382.083 (6,5%)
 

Passiu 2005 2006 Variació 
A) FONS PROPIS 58.216.738 53.226.598 (8,6%)
I. Patrimoni 54.699.536 54.699.536 0,0%
II. Reserves 0 0 -0! 
III. Resultats d'exercicis anteriors 0 3.517.202 -/0! 
IV. Resultats de l'exercici 3.517.202 (4.990.140) (241,9%)
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 0 0 - 
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 19.138.334 18.041.572 (5,7%)
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 - 
II. D'altres deutes a llarg termini 19.138.334 18.041.572 (5,7%)
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0 - 
D) CREDITORS A CURT TERMINI 19.343.150 19.113.913 (1,2%)
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0 - 
II. D'altres deutes a curt termini 10.661.142 7.088.499 (33,5%)
III. Creditors 8.682.008 12.025.414 38,5%
IV. Ajusts per periodització 0 0 - 

Total passiu 96.698.222 90.382.083 (6,5%)



 

 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
 
A) DESPESES 2005 (*) 2006 

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació  0

2. Aprovisionaments  4.752.355

3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials  50.265.492

4. Transferències i subvencions  3.583.945

5. Pèrdues i despeses extraordinàries  908.230

Estalvi  0
   

B) INGRESSOS  2006 

1. Vendes i prestacions de serveis  71.305

2. Augment d'existències de productes  0

3. Ingressos de gestió ordinària  36.219.605

4. D'altres ingressos de gestió ordinària  1.657.358

5. Transferències i subvencions  15.399.141

6. Guanys i ingressos extraordinaris  1.172.473

Desestalvi  4.990.140

 (*) No s'hi ha pogut incloure la informació referent a l'exercici de 2005, perquè no es troba agrupada 
conformement al que s'estableix en la ICAL de 2004, aplicable a partir de l'exercici de 2006. 

 



 

 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT 

Ingressos 

Previsió Execució 

Ingressos Inicial Modifics. (a) Definitiva 
Drets 

recon. nets (b) Recaptació (c) Insolvèm. 
Pendent 
cobram. 

Imposts directes 18.769.612 - - 18.769.612 18.736.497 99,8% 17.051.195 91,0% - 1.685.302

Imposts indirectes 4.148.552 - - 4.148.552 4.933.022 118,9% 4.933.022 100,0% - -

Taxes i d'altres ingr. 12.488.722 125.238 1,0% 12.613.960 13.998.967 111,0% 12.348.999 88,2% - 1.649.968

Transfers. corrents 12.149.388 676.232 5,6% 12.825.620 12.969.789 101,1% 12.205.425 94,1% - 764.364

Ingres. patrimonials 1.008.844 - - 1.008.844 250.543 24,8% 179.047 71,5% - 71.496

Alien. invers. reals 2.876.971 - - 2.876.971 1.853.557 64,4% 1.853.557 100,0% - -

Transfers. de capital 697.966 1.695.094 242,9% 2.393.060 2.429.352 101,5% 2.131.803 87,8% - 297.549

Actius financers 72.200 7.757.762 10744,8% 7.829.962 59.182 0,8% 59.182 100,0% - -

Passius financers 2.300.000 - - 2.300.000 2.300.000 100,0% 2.300.000 100,0% - -

Total 54.512.255 10.254.326 18,8% 64.766.581 57.530.909 88,8% 53.062.230 92,2% - 4.469.679

Despeses 

Previsió Execució 

Despeses Inicial Modifics. (a) Definitiva 
Obligs. 

recon. netes (b) 
Pagaments 

líquids (c) 
Pendent 

pagament 

Despeses de personal 17.417.591 450.438 2,6% 17.868.029 17.827.822 99,8% 17.811.715 99,9% 16.107

Desps. béns corrents i servs. 23.217.541 457.729 2,0% 23.675.270 22.849.634 96,5% 20.954.718 91,7% 1.894.916

Despeses financeres 808.371 343.182 42,5% 1.151.553 1.047.801 91,0% 1.034.521 98,7% 13.280

Transferències corrents 3.490.724 368.968 10,6% 3.859.692 3.463.515 89,7% 2.922.718 84,4% 540.797

Inversions reals 7.313.832 8.622.199 117,9% 15.936.031 4.571.335 28,7% 3.487.306 76,3% 1.084.029

Transferències de capital 110.420 11.810 10,7% 122.230 120.430 98,5% 110.420 91,7% 10.010

Actius financers 74.578 - - 74.578 59.322 79,5% 47.903 80,8% 11.419

Passius financers 2.079.198 - - 2.079.198 2.079.198 100,0% 2.013.782 96,9% 65.416

Total 54.512.255 10.254.326 18,8% 64.766.581 52.019.057 80,3% 48.383.083 93,0% 3.635.974
 
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS 
 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 1 de 
gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions Prescripcions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 31 
de desembre 

Total acumulat 5.403.208 (36) 5.403.172 0 4.938.404 464.768

DRETS PER A COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

 

Pendents de 
cobrament a 1 de 

gener 
Modificacions 
saldo inicial 

Total drets 
anul·lats 

Total drets 
cancel·lats Recaptació 

Pendents de 
cobrament a 31 

de desembre 

Total acumulat 20.633.839 165 691.678 291.700 4.493.262 15.157.364
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Ajusts 
Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 50.888.818 45.188.772  5.700.046

b. D'altres operacions no financeres 4.282.908 4.691.765  (408.857)

1. Total operacions no financeres (a+b) 55.171.726 49.880.537  5.291.189

2. Actius financers 59.182 59.322  (140)

3. Passius financers 2.300.000 2.079.198  220.802

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 57.530.908 52.019.057  5.511.851

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals   259.922 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 2.001.991 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 4.621.695 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  3.152.069
 
 
 
 



 

 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

 Import 

1.(+) Fons líquids 12.636.695 

2.(+) Drets pendents de cobrament 19.936.721 

-(+) Del pressupost corrent 4.468.679 

-(+) De pressuposts tancats 15.157.364 

-(+) D'operacions no pressupostàries 331.869 

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (21.191) 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 11.865.583 

-(+) Del pressupost corrent 3.635.974 

-(+) De pressuposts tancats 464.768 

-(+) D'operacions no pressupostàries 7.814.447 

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (49.606) 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 20.707.833 

II. Saldos de dubtós cobrament 8.832.889 

III. Excés de finançament afectat 10.066.035 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.808.909 
 



 

 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

INCIDÈNCIES DEL COMPTE GENERAL DE 2006 

Incidències de l'entitat principal 

Nombre Tipus d'incidència Descripció Justificació de l'Ajuntament Comentari 

6 
Documentació 
complementària. 

No s'hi adjunta la següent documentació 
complementària exigida en la normativa 
aplicable: P4622200F_2006_NOR_DC-
MEMORIAS.pdf 

No s'hi adjunta la documentació 
complementària referida a la memòria 
justificativa del cost i del rendiment dels 
serveis i la memòria demostrativa del grau de 
compliment dels objectius programats amb 
indicació dels prevists i dels assolits amb el 
cost seu, ja que es veu impossibilitada per la 
falta d'establiment d'objectius. “A aqueix 
efecte, cal realitzar els plans o treballs de 
millora i implantació que menen a 
l'establiment de les línies de treball, juntament 
amb la Intervenció municipal, que permeten 
l'elaboració, definició, seguiment, concreció i 
desenvolupament i posterior control de les 
memòries descrites, per part dels distints 
òrgans corporatius”. (1) 

216 
Memòria. Patrimoni 
lliurat a l'ús general. 

El total del valor del bé del "Patrimoni 
lliurat a l'ús general" de la memòria, no 
coincideix amb el saldo de l'epígraf A) 
I.6. "Patrimoni lliurat a l'ús general" del 
passiu del balanç 

Problemes de comptabilitat del mòdul 
d'immobilitzat. 

L'àrea comptable de l'immobilitzat es troba 
pendent de desenvolupament automatitzat i, 
davant de la impossibilitat material i de 
recursos humans del seu registre manual, es 
produeixen desajusts tant en el moment 
present, com en los saldos inicials, en la 
presente àrea, i resulta necessari dotar-la de 
recursos i de formació per poder fer el 
seguiment i tractament de l'immobilitzat 
adequadament. (1) 

254 Memòria. Fons propis 

El saldo inicial total dels "Fons propis" de 
la memòria no coincideix amb el saldo de 
l'exercici anterior de l'epígraf A) "Fons 
propis" del passiu del balanç 

Problema traspàs informació ICAL de 1990 a 
ICAL 2004 

Segons que consta tant en les relacions de 
"Fons propis" de la memòria, com en l'epígraf 
A) "Fons propis" del passiu del balanç, resulta 
que es tracta de la mateixa quantitat: 
“58.216.737,86”. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

(1) L'explicació donada per l'Ajuntament no requereix cap comentari addicional. 

261 

Memòria. Informació 
sobre l'endeutament. 
Estat del deute. 
Capitals. Deutes en 
moneda nacional.  

El total pendent a 31 de desembre de 
l'"Estat del deute. Capitals. Deutes en 
moneda nacional" de la memòria, no 
coincideix amb la suma dels epígrafs del 
passiu del balanç [C) I. 1-2; C) II.1-2; D) 
I.1-2; D) II.1-2]; tret dels comptes (176) 
"Interessos a llarg termini de deutes amb 
entitats de crèdit" i (526) "Interessos a curt 
termini de deutes amb entitats de crèdit" 
del balanç de comprovació 

Les incidències produïdes en el tancament, que 
són objecte de depuració manual. 

La diferència que s'hi troba de 104,03 euros es 
deu a errors en el traspàs del deute en el mòdul 
de seguiment i control comptable de 
l'endeutament, perquè s'han de fer operacions no 
automatitzades i a causa del tractament manual. (1) 

295 

Memòria. Informació 
de les operacions no 
pressupostàries de 
tresoreria. Partides 
pendents d'aplicació. 
Cobraments. 

L'import dels cobraments pendents 
d'aplicació a 31 de desembre de la 
"Informació de les operacions no 
pressupostàries de tresoreria. Partides 
pendents d'aplicació. Cobraments" de la 
memòria, no coincideix amb la suma del 
saldo del compte (554) "Cobraments 
pendents d'aplicació" i (559) "D'altres 
partides pendents d'aplicació" del balanç 
de comprovació 

Les incidències produïdes en el tancament, que 
són objecte de depuració manual. 

Incloent el saldo del compte (41905), és a dir, 
4.054,06 euros, en els saldos dels comptes (554) 
i (559), es produeix la coincidència amb l'import 
dels cobraments pendents d'aplicació de la 
memòria. La raó de la imputació de cobraments 
pendents d'aplicació al compte (41905), és la 
naturalesa de depòsit de l'ingrés realitzat. (1) 

298 

Memòria. Informació 
de les operacions no 
pressupostàries de 
tresoreria. Partides 
pendents d'aplicació. 
Pagaments 

L'import dels pagaments pendents 
d'aplicació a 31 de desembre de la 
"Informació de les operacions no 
pressupostàries de tresoreria. Partides 
pendents d'aplicació. Pagaments" de la 
memòria, no coincideix amb el saldo del 
compte (555) "Pagaments pendents 
d'aplicació" del balanç de comprovació 

Les incidències produïdes en el tancament, que 
són objecte de depuració manual. 

Incloent el saldo del compte (5581), és a dir   
-19.969,21 euros, en els saldos dels comptes 
(555), es produeix la coincidència amb l'import 
dels pagaments pendents d'aplicació de la 
memòria. La raó de la imputació de pagaments 
pendents d'aplicació al compte (5581), deriva del 
tractament dels pagaments per a justificar. (1) 

317 

Memòria. Informació 
pressupostària. 
Exercici corrent. 
Pressupost de 
despeses. Creditors 
per operacions 
pendents d'aplicar a 
pressupost 

El total de l'import dels "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar a pressupost" 
de la memòria, no coincideix amb la suma 
de l'Haver del compte (413) "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar a pressupost" 
del balanç de comprovació 

Problemes d'enllaç comptes extrapressupostaris 
amb PGCL. 

L'import corresponent a la memòria no 
coincideix amb l'Haver del compte (413) perquè 
l'apunt realitzat va ser objecte de registre manual 
i directe motivat per l'absència d'enllaç entre el 
registre de factures sense crèdit amb el compte 
(413) i davant de la impossibilitat material i de 
recursos humans de realitzar el detall de totes i 
cada una de les operacions.  (1) 

357 

Memòria. Informació 
pressupostària. 
Romanent de 
tresoreria.  

L'import dels cobraments realitzats 
pendents d'aplicació definitiva del 
"Romanent de tresoreria" de la memòria, 
no coincideix amb la suma dels comptes 
(554) "Cobraments pendents d'aplicació" i 
(559) "D'altres partides pendents 
d'aplicació" del balanç de comprovació 

Incidències de tancament objecte de depuració 
manual. 

Motivat en la correspondència amb el núm. 
d'al·legació 295, és a dir la inclusió en el 
concepte de cobraments pendents d'aplicació del 
saldo derivat del compte (41905), conformement 
a l'explicació, i en conseqüència del tractament 
rebut en ella per la seua naturalesa. (1) 



 

 

Incidències de l'organisme autònom Consell Local Agrari 

Nombre Tipus d'incidència Descripció 
Justificació de 

l'organisme autònom Comentari 

209 

Liquidació del 
pressupost. Resultat 
pressupostari 

L'import de les desviacions de finançament 
positives de l'exercici del "Resultat 
pressupostari", no coincideix amb el total de 
las desviacions de finançament de l'exercici 
positives de les "Despeses amb finançament 
afectat" de la memòria.  

Problema de traspàs de 
la informació.  (1) 

213 
Memòria. Inversions 
destinades a l'ús general.  

El saldo inicial total de las "Inversions 
destinades a l'ús general" de la memòria, no 
coincideix amb el saldo de l'exercici anterior 
de l'epígraf A) I. "Inversions destinades a l'ús 
general" de l'actiu del balanç 

Problema de 
comptabilització del 
mòdul de 
l'immobilitzat (1) 

230 
Memòria. Inversions 
gestionades.  

El saldo final total de les "Inversions 
gestionades" de la memòria no coincideix 
amb el saldo de l'exercici actual de l'epígraf 
A) IV. "Inversions gestionades" de l'actiu del 
balanç 

Problema de 
comptabilització del 
mòdul de 
l'immobilitzat (1) 

231 
Memòria. Inversions 
gestionades.  

El saldo inicial total de las "Inversions 
gestionades" de la memòria no coincideix 
amb el saldo de l'exercici anterior de l'epígraf 
A) IV. "Inversions gestionades" de l'actiu del 
balanç 

Problema de 
comptabilització del 
mòdul de 
l'immobilitzat (1) 

232 
Memòria. Inversions 
gestionades.  

La suma del saldo inicial, les entrades o 
dotacions i els augments per transferències o 
traspàs d'un altre compte dels següents 
comptes, que figuren en les "Inversions 
gestionades" de la memòria, no coincideix 
amb la seua suma del Deure del balanç de 
comprovació  

Problema de 
comptabilització del 
mòdul de 
l'immobilitzat (1) 

254 Memòria. Fons propis.  

El saldo inicial total dels "Fons propis" de la 
memòria no coincideix amb el saldo de 
l'exercici anterior de l'epígraf A) "Fons 
propis" del passiu del balanç 

Problema de traspàs 
d'informació  de la 
ICAL 1990 a la ICAL 
2004.  (1) 

314 

Memòria. Informació 
pressupostària. Exercici 
corrent. Pressupost de 
despeses. Romanent de 
crèdit 

La suma dels romanents de crèdit 
compromesos, incorporables i no 
incorporables, i dels romanents de crèdit no 
compromesos, incorporables i no 
incorporables, dels "Romanents de crèdit" de 
la memòria, no coincideix amb el total dels 
romanents de crèdit de la liquidació del 
pressupost de despeses 

Problema del mòdul de 
romanents de crèdit.  (1) 

362 

Memòria. Informació 
pressupostària. 
Romanent de tresoreria.  

L'import de l'excés de finançament afectat 
del "Romanent de tresoreria" de la memòria, 
no coincideix amb el total de les desviacions 
de finançament acumulades positives de les 
"Despeses amb finançament afectat. 
Desviacions de finançament" de la memòria.  

Problema de traspàs de 
la informació.  (1) 

(1) L'explicació donada per l'organisme autònom no requereix cap comentari addicional. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2006 
DELS AJUNTAMENTS D'ALCOI, BENIDORM, ELDA, ORIOLA, PATERNA I 
SAGUNT, SOBRE L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST I UNS ALTRES 
ASPECTES 

Aquesta anàlisi es refereix a les al·legacions dels ajuntaments de Benidorm, Oriola i 
Sagunt, ja que no tenim constatació que la resta dels ajuntaments fiscalitzats haja 
efectuat al·legacions al citat esborrany de l'informe. Així mateix, hem procurat –sempre 
que això ha sigut possible– d'homogeneïtzar la informació que apareix en els quadres i 
annexos de l'Informe. 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

Les al·legacions, rebudes el 17 de març de 2009, s'han analitzat seguint l'ordre en què 
han sigut formulades. 

Al·legació primera 

Apartat 4.1.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Recorda la falta d'activitat econòmica dels organismes autònoms 
de l'Ajuntament durant l'any fiscalitzat. 

Comentaris: Aquesta situació ja es descriu en l'Informe. 

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

Al·legació segona 

Apartat 4.1.3, paràgrafs primer i segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'entén que la Resolució de l'Alcaldia per mitjà de la qual 
s'aprova la liquidació del pressupost, eximeix de l'aprovació del regidor d'Hisenda. A 
més a més, el Ple de l'entitat pren coneixement dels drets de dubtós cobrament quan s'hi 
dóna compte de la liquidació del pressupost. 

Comentaris: El comentari de l'Informe es centra fonamentalment en allò que s'estableix 
en la regla 7 de la ICAL, on es diu que els criteris per a calcular l'import dels drets de 
cobrament de dubtosa o impossible recaptació han de ser determinats pel Ple de l'entitat. 
El Ple de l'Ajuntament de Benidorm no ha aprovat els dits criteris. 

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



 

 

Al·legació tercera 

Apartat 4.2.2, paràgraf tercer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: No existeix desenvolupament normatiu que concrete els objectius 
a què es refereix la memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius. 

Comentaris: La regla 101.3.b) de la ICAL parla d'"objectius programats", d'on es 
desprén que els objectius han de ser establits per l'Ajuntament mateix. 

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

Al·legació quarta 

Apartat 4.2.2, paràgraf sisé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En 2007 s'ha creat un departament per a confeccionar i mantenir 
l'inventari. 

Comentaris: L'al·legació no contradiu el que s'estableix en l'Informe; és a dir, la 
inexistència d'un inventari de béns en 2006. No obstant això, s'hi podria afegir que s'ha 
creat un departament per a confeccionar i mantenir l'inventari. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació cinquena 

Apartat 4.2.2, paràgraf vuité, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La corporació imputa el patrimoni al resultat de l'exercici quan 
s'aprova el Compte General. 

Comentaris: El compte de resultats també pertany a l'epígraf de "fons propis", raó per la 
qual l'apartat de la memòria que reflecteix aqueixa magnitud ha d'informar sobre els 
resultats de l'exercici, també abans de fer-ne la incorporació a "patrimoni". 

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

Al·legació sisena 

Apartat 4.3.1, paràgraf onzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que l'Ajuntament ha sol·licitat una modificació del 
programa de comptabilitat, que li permeta de desconcentrar la gestió pressupostària per 
departaments. 



 

 

Comentaris: L'Informe parla de la situació a la data de redacció de l'Informe –fet que es 
reconeix en les al·legacions–, sense perjudici de la intenció que hom té d'implantar en 
un futur una desconcentració de la gestió pressupostària. 

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

Al·legació setena 

Apartat 4.3.1, paràgraf dotzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En 2008 s'ha encarregat a una empresa la confecció d'una 
classificació de llocs de treball. 

Comentaris: L'Informe parla de la situació a la data de redacció de l'Informe, fet que es 
reconeix en les al·legacions quan s'hi assenyala que l'Ajuntament ha encarregat a una 
empresa la confecció d'una classificació de llocs de treball. 

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

Al·legació vuitena 

Apartat 4.3.2, paràgraf seté, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'annex d'inversions recull la previsió de les inversions, raó per 
la qual no pot preveure els anys de principi i fi dels projectes. 

Comentaris: El pressupost de l'Ajuntament recull projectes que, ja des del moment de la 
seua confecció, se sap que no seran acabats en aqueix exercici, la qual cosa implica que 
el seu annex d'inversions tampoc no reflectisca correctament els anys de principi i fi de 
tals projectes. Això es produeix perquè, per regla general, incorporen com a crèdit 
inicial del pressupost el 100% de l'import dels projectes, els quals, d'acord amb la seua 
magnitud, haurien d'executar-se en més d'un any. Aquesta manera de treballar fa que 
l'annex d'inversions no reflectisca correctament la duració dels projectes, ja que, si no, 
reflectiria incoherències. 

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

Al·legació novena 

Apartat 4.3.2, paràgrafs tretzé a quinzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les bases d'execució vénen a sistematitzar l'actuació comptable 
respecte de les obligacions procedents de l'exercici anterior, cosa de cap manera no va 
en contra de la nostra legislació. S'hi indica que les bases d'execució del pressupost no 
legitimen actuacions, sinó que donen solució comptable a la seua tramitació. 

Comentaris: En l'Informe es recull el tractament que donen les bases d'execució del 
pressupost a algunes obligacions que no s'han ajustat al principi d'anualitat a què es 



 

 

refereixen l'article 163.b) del TRLRHL (en el qual s'estableix que al pressupost 
solament s'imputaran les obligacions reconegudes durant l'exercici, i l'article 176, de 
temporalitat dels crèdits. 

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

Al·legació desena 

Apartat 4.3.2, paràgraf setzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre la regulació que fan les bases d'execució del 
pressupost en el sentit de dictar actes amb efectes retroactius per tal de reconéixer 
obligacions de l'exercici anterior, les factures de les quals es reben en els primers dies 
de l'exercici següent. Es considera que aqueixa regulació és pràctica, i més adequada 
que mantenir obert el llibre de resolucions el 31 de desembre per tal de recollir els 
decrets de l'Alcaldia que aproven les obligacions de l'exercici anterior. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe, el que es fa és una descripció de la regulació 
que efectuen les bases d'execució del pressupost, les quals, per cert, no concreten que 
siguen "els primers dies de gener" el termini en què poden dictar-se actes amb efectes 
de 31 de desembre de l'exercici anterior. 

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

Al·legació onzena 

Apartat 4.3.1, paràgraf disseté i següents, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega que les previsions de despeses i ingressos es van 
realitzar en funció de nombrosos factors i de les sol·licituds dels departaments de 
l'Ajuntament, tot considerant l'equilibri en l'execució pressupostària. 

Comentaris: L'article 18 del Reial Decret 500 estableix que, en l'informe 
economicofinancer, s'ha de fer una relació de les bases per a avaluar els ingressos i les 
operacions de crèdit, així com la suficiència dels crèdits; aspectes que no es recullen en 
l'informe economicofinancer de l'Ajuntament. 

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

Al·legació dotzena 

Apartat 4.3.2, paràgraf vinté, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'al·legació s'indica que en l'informe economicofinancer no 
consten les condicions de les operacions de crèdit, i això perquè, en el moment del 
projecte, el grup de govern no ha comunicat les dites condicions a l'àrea econòmica. 



 

 

Comentaris: L'al·legació confirma l'incompliment del que s'estableix en l'article 18 del 
Reial Decret 500, on s'estableix l'obligació d'incloure en l'informe economicofinancer 
les previsions de les operacions de crèdit. 

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

Al·legació tretzena 

Apartat 4.3.2, paràgrafs 22 i 23, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: No troben la diferència que s'assenyala en l'Informe de 
fiscalització relativa al càlcul que figura en l'informe d'Intervenció sobre l'estabilitat 
pressupostària. S'hi indica que l'informe d'Intervenció fa una referència al compliment 
de la normativa vigent. 

Comentaris: Efectivament, no existeix la diferència que es mencionava en l'Informe: la 
comparació que s'hi feia va ser inadequada, ja que comparava previsions amb drets i 
obligacions reconegudes; d'altra banda, l'informe d'Intervenció fa una referència a la 
normativa aplicable. Raó per la qual escau acceptar l'al·legació en ambdues qüestions. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació catorzena 

Apartat 4.3.3, paràgraf tercer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació es refereix al subconcepte d'ingressos 7610, 
"Transferències de capital de la Diputació". L'Ajuntament indica que, per a incloure un 
ingrés en el pressupost, només cal tenir una previsió de la seua realització; sense 
perjudici que no es puga iniciar la tramitació de la despesa que es finança fins que el 
primer siga ferm. 

Comentaris: No hi ha constatació que la previsió del subconcepte a què es refereix 
l'al·legació haja sigut quantificada sobre la base de cap suport documental. 

A més a més, aquesta Sindicatura entén que cal complir el que s'estableix en l'article 
173.6 del TRLRHL sobre la disponibilitat dels crèdits pressupostaris, en el sentit que 
això ha d'estar condicionat sempre a l'existència de documents fefaents que acrediten 
compromisos d'aportació ferms. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar la redacció de l'informe a fi de recollir que no 
consta l'existència de documentació que suporte les previsions del subconcepte 7610, 
"Transferències de capital de la Diputació". 



 

 

Al·legació quinzena 

Apartat 4.3.3.1, paràgraf catorzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Explica que les baixes i les posteriors altes es deuen a la 
comanda de la recaptació feta a una nova empresa. 

Comentaris: En l'informe de fiscalització s'expressa adequadament que la raó de la 
baixa i de la posterior alta es deu al pas a executiva. 

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

Al·legació setzena 

Apartat 4.3.3.1, paràgraf 22, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les quotes d'urbanització no es gestionen com un compromís 
d'ingrés ferm, sinó com a liquidacions exigides per l'Ajuntament. S'aporta l'aprovació 
definitiva de quotes d'urbanització efectuada amb data 26 de novembre de 2008. 

Comentaris: Tal com encertadament considera l'Ajuntament, les quotes d'urbanització 
no tenen naturalesa tributària i les modificacions de crèdit que es financen amb aqueixos 
ingressos s'han d'efectuar mitjançant la figura de la generació de crèdits, d'acord amb 
l'article 181 del TRLRHL. Per tant, mentre no existisca un compromís ferm de 
l'Ajuntament, no es pot acudir a la figura de la generació de crèdits. El compromís ferm 
d'ingrés és un terme jurídic i és l'acte per mitjà del qual un ens públic o un particular 
s'obliguen amb l'entitat local, de forma pura o condicional, a finançar totalment o 
parcialment una despesa determinada. En el cas de les quotes d'urbanització, aqueix acte 
s'entén que es realitza en l'aprovació de la liquidació provisional, que en el cas concret 
que tractem tingué lloc el 2 d'abril de 2007. 

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

Al·legació dissetena 

Apartat 4.3.3.1, paràgrafs 25 i següents, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La baixa execució dels conceptes de transferències d'ingressos 
resideix en el fet que els òrgans cedents trameten gran part de la subvenció en l'exercici 
següent, una vegada justificades les despeses corresponents. 

Comentaris: En el cas de les transferències, l'Ajuntament pot comptabilitzar el dret 
abans de cobrar-lo, sempre que tinga constatació que l'ens cedent ha reconegut 
l'obligació corresponent. D'altra banda, es destaca l'absència de documentació que 
sostinga les previsions inicials. En aqueix sentit, la Sindicatura considera que les 
previsions relatives a les transferències que es perceben d'unes altres entitats han d'estar 
suportades de forma documental. 



 

 

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

Al·legació divuitena 

Apartat 4.3.3.1, paràgrafs, 29 a 32 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Discrepa del criteri de la Sindicatura de fer el pressupost amb 
compromisos ferms, ja que, si l'Ajuntament no pressuposta l'ingrés de la subvenció, no 
pot pressupostar la despesa finançada amb tal subvenció, ni la part del finançament a 
càrrec de recursos generals. Acudir a la posterior modificació pressupostària detrauria 
una massa enorme de crèdits i faria inviable la realització de despeses subvencionades 
que es desenvolupen de gener a desembre, sobretot quan tenen un component important 
de personal. 

Comentaris: L'al·legació es refereix a un crèdit inicial de 666.551 euros, dels quals 
s'analitzen 590.000 euros, corresponents a dos projectes. Cap dels dos projectes no 
s'executa, a causa que la subvenció mai no arribà a materialitzar-se. Per tant, a fi d'evitar 
que els pressuposts es convertisquen en un simple tràmit, amb objectius difícils de 
complir, és necessari que les previsions incorporades en el pressupost estiguen 
suportades amb documentació que garantisca la seua viabilitat. 

No és adequat dotar el pressupost amb previsions d'ingressos que no es realitzen, més 
encara si tenim en compte que la realització de les despeses que es financen amb 
subvencions està condicionada a la concessió d'aquestes subvencions. Fer el contrari 
suposa unflar el pressupost d'ingressos i de despeses i contribuir que aquest pressupost 
presente un grau d'execució baix. 

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

Al·legació dinovena 

Apartat 4.3.3.1, paràgrafs 36 a 39 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'entén que, en el moment d'elaborar el pressupost, solament es 
pot dissenyar el finançament de la inversió i –si de cas– examinar si es compleixen els 
límits legals en aquesta qüestió. 

Comentaris: L'Ajuntament ha recorregut a les operacions de crèdit per a finançar tots 
aquells projectes que no comptaven amb cap altre mitjà de finançament. Tenint en 
compte que l'Ajuntament presentà ja en 2005 un estalvi net negatiu, hauria d'haver 
aportat documentació sobre la viabilitat dels préstecs que es plantegen en el pressupost. 

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



 

 

Al·legació vintena 

Apartat 4.3.3.2, paràgraf 22, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Per a elaborar el pressupost, es manté el criteri d'estimar els 
interessos tenint en compte la seua possible pujada. 

Comentaris: L'execució del pressupost, en allò que es refereix al subconcepte 
d'interessos –objecte de l'al·legació–, arriba al 31,8%; raó per la qual hi són aplicables 
les observacions que es recullen en l'Informe en el sentit de millorar les tècniques 
d'elaboració del pressupost. 

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

Al·legació vint-i-unena 

Apartat 4.3.3.2, paràgrafs 24 a 26 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que l'Ajuntament ha liquidat les quotes d'urbanització 
en 2007 i 2008 i que ha rebut la resta de la subvenció en 2008. 

Comentaris: Aquesta informació no canvia el fet que l'Ajuntament, en l'any 2006, 
realitza la inversió sense finançament. 

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

Al·legació vint-i-dosena 

Apartat 4.3.3.2, paràgrafs 32 i 33, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi informa que l'Ajuntament subscriu el 28 de novembre de 
2008 un acord de terminació convencional de procediments administratius amb les UTE 
que realitzaren les obres a què es refereix l'al·legació. 

Comentaris: Es considera que cal recollir la informació aportada per l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir el paràgraf següent: "L'Ajuntament, en al·legacions, 
ha aportat l'acord subscrit el 28 de novembre de 2008 de terminació convencional del 
procediment administratiu, en els termes aprovats pel Ple de l'Entitat el 31 d'octubre de 
2008". 

 



 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

Les al·legacions, rebudes el 16 de març de 2009, s'han analitzat seguint l'ordre en què 
estan formulades. 

Al·legació primera 

Apartat 6.2.1, paràgraf primer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala l'esforç que està realitzant per posar-se 
al corrent en la rendició de comptes. 

Comentaris: En l'Informe es descriu la situació sobre la rendició de comptes, fet que és 
confirmat per l'al·legació. 

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

Al·legació segona 

Apartat 6.2.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que les diferències detectades es deuen a una mala 
comunicació amb l'empresa que presta els serveis. 

Comentaris: En l'al·legació no es concreta a quina empresa ni a quins serveis es 
refereix. En qualsevol cas, es constaten les diferències detectades en la fiscalització. 

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

Al·legació tercera 

Apartat 6.2.3.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi explica que la diferència entre el càlcul de dubtós cobrament 
realitzat per l'Ajuntament i l'efectuat per la Sindicatura, es deu al fet que l'Ajuntament 
no inclou entre els de dubtós cobrament els pendents de cobrament la gestió de 
recaptació del quals ha sigut delegada en uns altres ens. 

Comentaris: Precisament, el criteri que s'ha de seguir quan es delega la gestió de 
cobrament en una altra Administració, és de fer-ne l'assentament comptable quan es 
percep l'import recaptat per l'Administració en la qual se n'ha fet la delegació. 

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



 

 

Al·legació quarta 

Apartat 6.3.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es reconeix la falta de segregació de funcions i es considera que 
això es solucionarà amb la Relació de Llocs de Treball. 

Comentaris: En l'al·legació es constata un fet que es recull en l'informe de fiscalització 

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

Al·legació cinquena 

Apartat 6.3.2 de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre la insuficiència de la documentació del 
pressupost. 

Comentaris: L'al·legació fa referència en primer lloc a la pròrroga del pressupost. S'hi 
assenyala que no es prorrogaren els crèdits que podien ser objecte de pròrroga. En 
l'informe de fiscalització s'assenyala expressament que es desconeix si això va ser així, 
ja que no ens van facilitar la relació de programes i serveis que havien de finalitzar en 
l'exercici de 2005. En les al·legacions tampoc no ens han facilitat la documentació que 
acredite el contrari; raó per la qual s'ha de desestimar l'al·legació. 

La segona qüestió que planteja l'al·legació es centra en la crítica que es fa en l'informe 
de fiscalització a la falta de documentació relativa al pressupost de capital de les 
societats participades per l'Entitat. Es diu que no estava previst fer inversions i que, per 
això, no es va formalitzar la mencionada documentació. Tanmateix, en l'informe de 
fiscalització s'indica que almenys en una de les dites societats hi hagué un augment de 
les seues inversions, i que en les altres dues això no s'ha pogut comprovar perquè que no 
havien presentat els seus comptes. 

Les últimes qüestions a què es refereix aquesta al·legació constaten fets detectats en la 
fiscalització, com ara la falta d'explicació detallada de les diferències existents entre 
l'annex de personal i les quanties que figuren en els crèdits del capítol 1, i les omissions 
de l'informe d'Intervenció. 

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

Al·legació sisena 

Apartat 6.3.3.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es diu que les anul·lacions de drets no són baixes, sinó 
reclassificacions i traspassos a executiva. 



 

 

Comentaris: En l'Informe de fiscalització s'indiquen de forma precisa els motius de les 
anul·lacions efectuades. 

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

Al·legació setena 

Apartat 6.3.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es dóna informació sobre la baixa execució dels crèdits de 
personal i s'hi indica que algunes deficiències ja han sigut corregides. 

Comentaris: En l'informe de fiscalització s'expliquen de forma detallada les raons de la 
baixa execució d'alguns conceptes del capítol 1. 

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

Al·legació vuitena 

Apartat 6.4.1 de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: S'hi assumeixen les observacions sobre el desenvolupament de 
les funcions de fiscalització. 

Comentaris: Es constaten els fets que es recullen en l'Informe. 

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

Al·legació novena 

Apartat 6.4.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es diu que, malgrat no constar en l'acta, en la sessió de 15 de 
març de 2007 es va donar compte al Ple de l'Entitat de l'aprovació de la liquidació del 
pressupost per a 2006, i que això es reflecteix en diversos documents i en suports 
audiovisuals. 

Comentaris: L'Ajuntament no ha aportat cap evidència que mostre que es va donar 
compte al Ple de l'Entitat de l'aprovació de la liquidació del pressupost per a 2006. 

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

 



 

 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

Rebudes el 3 de novembre de 2008, hem analitzat les al·legacions seguint l'ordre en què 
estan formulades. 

Al·legació primera 

Apartat 8.2, paràgraf primer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'esborrany de l'Informe s'indica que el Compte General 
corresponent a l'exercici de 2006 no s'havia presentat a la Sindicatura de Comptes en 
suport informàtic; però l'Ajuntament al·lega que en va fer la rendició el 24 de juliol de 
2008. 

Comentaris: En l'Acord de la Sindicatura de Comptes de 26 d'abril de 2007, es regula la 
rendició del Compte General exclusivament en suport informàtic, Compte que solament 
es registra quan s'ha rebut l'escrit de tramesa de l'Ajuntament, per a aquelles entitats que 
l'hagen enviat telemàticament però sense signatura electrònica (com és el cas que ens 
ocupa). La recepció del dit escrit es va produir el dia 15 de setembre de 2008, i no en la 
data que al·lega l'Ajuntament; de tota manera, es pot indicar que vam rebre el Compte 
General quan l'escrit de tramesa tingué entrada en el registre d'aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el paràgraf de referència en els termes següents: 
"El Compte General corresponent a l'exercici de 2006 es va registrar en la Sindicatura 
de Comptes el 15 de setembre de 2008, ja que en aqueixa data es va rebre l'escrit de 
tramesa on es detallen els fitxers informàtics que componen el Compte General. En el 
cas d'aquest Ajuntament, el dit Compte va ser tramés mitjançant la modalitat de "sense 
signatura electrònica", la qual cosa implica que la recepció del Compte General tinga 
lloc quan es rep el citat escrit de tramesa, conformement a l'Acord de la Sindicatura de 
Comptes de 26 d'abril de 2007, que regula la rendició del Compte General 
exclusivament en suport informàtic". 

Al·legació segona 

Apartat 8.3.2, paràgraf nové, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'esborrany de l'Informe s'assenyala que l'Ajuntament no 
confecciona els plans d'inversió i finançament que estableix l'article 12 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril. Però l'Ajuntament al·lega que no els hi va incloure perquè els 
dits plans tenen caràcter voluntari, segons la redacció donada en l' article citat. 

Comentaris: La interpretació que es fa de la norma citada és de considerar que 
l'elaboració de l'annex en qüestió no siga potestativa. La referència que es fa al terme "si 
escau", s'ha d'entendre en el sentit que els plans d'inversió i els programes han de ser 
elaborats, lògicament, quan existeixen inversions. Per tant, escau desestimar l'al·legació. 

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



 

 

Al·legació tercera 

Apartat 8.3.3, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Aquesta al·legació fa referència a un problema de redacció. En 
l'Informe s'indica que "Entre els capítols d'ingressos, una de les variacions percentuals 
més significatives correspon al capítol 2, 'Imposts indirectes', el qual s'incrementa en 
un 39,8% respecte a l'exercici anterior, a causa únicament i exclusivament de l'augment 
esperat en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i que es basa en 
l'evolució d'aquest impost en exercicis anteriors". L'Ajuntament al·lega que l'expressió 
"únicament i exclusivament" indueix a errors d'interpretació, ja que no se sap 
exactament a què fa referència. 

Comentaris: Es considera que cal aclarir la redacció. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el paràgraf de referència en els termes següents: 
"Entre els capítols d'ingressos, una de les variacions percentuals més significatives és 
la del capítol 2, 'Imposts indirectes', que s'incrementa en un 39,8% respecte a l'exercici 
anterior, a causa únicament i exclusivament de l'augment esperat en l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. El dit augment està basat en l'evolució d'aquest 
impost en exercicis anteriors". 

Al·legació quarta 

Apartat 8.4.2, paràgraf tercer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'Informe s'indica que, a causa de l'existència d'expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, se suposa que en relació a moltes de les despeses 
incloses en aqueixos expedients no hi ha constatació que hagen sigut objecte de 
fiscalització prèvia. Davant d'aquesta circumstància, l'Ajuntament al·lega que, sobre 
cada un dels dits expedients, existeix un informe-proposta d'Intervenció en què s'indica 
que es tracta de despeses realitzades sense consignació pressupostària, i sol·liciten que 
s'assenyale aqueixa circumstància en l'Informe. 

Comentaris: En l'informe de fiscalització, el que es diu és que les despeses que després 
són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits havien sigut realitzades sense 
fiscalització prèvia. Una altra cosa és que els mateixos expedients fossen objecte de 
fiscalització, circumstància que sí que es pot recollir en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el paràgraf de referència en els termes següents: 
"No obstant això, es pot assenyalar que, en relació amb els expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit, en l'informe-proposta d'Intervenció s'ha fet 
constar expressament que aqueixos expedients contenen 'despeses realitzades sense 
consignació pressupostària'". 



 

 

Al·legació cinquena 

Incidències no acceptades 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament va sol·licitar una ampliació del termini per a 
justificar les incidències detectades en la revisió del Compte General corresponent a 
l'exercici de 2006, i el 6 de novembre de 2008 presentà un escrit en què es donaven una 
sèrie d'explicacions relatives a les incidències detectades. 

Comentaris: En un annex a l'Informe, figuren les incidències que hem considerat que 
calia incloure-hi, així com l'explicació donada per l'Ajuntament i -si era el cas- el 
comentari efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar els annexos en els termes assenyalats. 
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