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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 21/2019, de 7 de novembre) 

Sessió núm. 18/2019

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 30 de septiembre de 2019

Hora: 13.45

Lloc: saló de plens de l’Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez (grup PSOE)

Grup municipal del PSOE

Antonio González Rodríguez

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partit Popular 

Rafael Enrique Beltran Domènech

Secretària: Mª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La justificació del caràcter extraordinari de la sessió ve donada per la conveniència
d'ultimar la tramitació de l'expedient proposat amb anterioritat a la celebració de la
pròxima sessió ordinària d'octubre.

ORDRE DEL DIA I DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Punt únic. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació del Compte general any 2018

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència

Es  promou debat  i  es  produïxen  les  intervencions  resumides  a  continuació,  amb
caràcter  d'índex  per  a  seguiment  de  la  gravació  sonora  que,  com  a  document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta (art. 89 i 90 ROM):

Intervé la regidora Lourdes Moreno Blay manifestant que el seu grup es va a
abstindre en la votació per considerar que la causa que es presente en estos
terminis el compte general per a la seua aprovació és que l'empresa pública
no ha presentat en temps els seus comptes a pesar dels requeriments que se li
han efectuat des de l'Ajuntament.

En el mateix sentit intervé el regidor Rafael  Beltrán Domenech, indicant a
l'equip de govern que haurien de pressionar a l'empresa per a evitar que açò
torne a ocórrer.

Pel Sr. alcalde es contesta assenyalant que l'empresa pública és mercantil i
per  tant  els  seus  comptes  es  van aprovar  dins  dels  terminis  que marca  la
legislació mercantil, per la qual cosa s'ha fet bé.

Finalitzat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents  acords  amb nou vots  a  favor,  dels  integrants  del  grup municipal  PSOE
(voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar Albuixech
Ponce, Pau  Bosch  Alepuz,  Belén  Godoy  Pérez i Jaime  Wic  Rosa) i quatre
abstencions (s'abstenen: Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner  i  Ramón,  del  grup municipal  de Compromís,  i Rafael Enrique Beltrán
Domenech, del grup municipal del Partit Popular).

Vist l'informe de formació del Compte general de 2018 de la Intervenció Municipal,
com a òrgan competent en la seua formació, i que és del següent tenor literal:

“D'acord amb el que disposa l'article  208 i següents del Reial Decret  Legislatiu

2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'ha format
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per la Intervenció municipal el Compte general de l'Ajuntament d'Almussafes corresponent
a l'exercici de 2018, amb el contingut i els requisits establits en l'article 208 del T.R.L.R.H.L.

i en l'Orde HAP 1781/2013 de 20 de setembre.

El compte general, d'acord amb el que disposa l'article 209 del T.R.L.R.H.L. estarà

formada per la de la pròpia entitat, els organismes autònoms i les societats mercantils de
capital propietat integrament de les entitats locals.

El 24 de gener de 2017 es va constituir l'Empresa municipal de servicis públics
d’Almussafes,  havent-li  encomanat  la  prestació  del  servici  de  neteja  d'edificis  públics,

posteriorment i durant l'exercici 2018 se li va encomanar les tasques de manteniment en
matèria  de  llanterneria  d'edificis  públics  municipals.  Els  comptes de  l'Entitat  van  ser

aprovats per la Junta General d'accionistes el dia 28 de juny del corrent i remeses a la
Intervenció el passat 16 de juliol. 

El Compte general, en la part corresponent a l'Entitat principal, es va formar per la
Intervenció el dia  15 de maig de 2019, dins del termini legalment establit per a la seua

formació. No ha sigut possible la formació del  Compte general en la seua totalitat al no
comptar  amb  els  comptes de  la  Societat  mercantil  municipal  de  serveis públics

d’Almussafes, fins al passat 12 de juliol.

El  compte hauria d'haver sigut dictaminada per la Comissió especial de comptes

abans de l'1 de juny del corrent, però això no ha sigut possible, a pesar dels requeriments
remesos a l'Empresa municipal perquè aportara els seus  comptes degudament aprovades.

Per  tant  el  Compte general  s'ha  format  amb  retard,  per  causes  no  imputables  a  la
Intervenció municipal.

Tampoc ha sigut possible l'emissió de l'informe d'auditoria financera i legalitat a
causa del retard en la remissió d'informació a la consultora externa DULA AUDITORS SL.

Amb estes excepcions i limitacions el resum del  compte de l'entitat és el següent:
variació significativa en els  comptes, és necessari procedir a un nou dictamen i a la seua

exposició pública, el resum del qual és:

A) El resum del compte de l'entitat principal és el següent:

1.- BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018:

ACTIU:

DEFINICIÓ EXERCICI 2018 EXERCICI 2017

A) ACTIU NO CORRENT 41.569.865’39 39.637.944’78

    I.-Immobilitzat intangible 60.439’50 60.439’50

    II.- Immobilitzat material 41.309.425’89 39.377.505’28

    III.- Inversions immobiliàries 0’00 0’00
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    IV.- Patrimoni públic del sòl 0’00 0’00

    V.- Inversions financeres a llarg termini del grup,
multigrup i asoc.

200.000’00 200.0000’00

    VI.- Inversions financeres a llarg termini 0’00 0’00

    VII.-  Deutors  i  altres  comptes a  cobrar  a  llarg

termini

0’00 0’00

B) ACTIU CORRENT 10.625.193’26 10.855.457’82

    I.- Actius en estat de venda 0’00 0’00

    II.- Existències 0’00 0’00

    III.- Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.272.763’86 698.230’29

    IV.- Inversions financeres a  curt termini del grup,
multigrup i asoc.

0’00 0’00

    V.- Inversions financeres a curt termini 66.887’59 48.899’63

    VI.- Ajustos per periodificació 0’00 0’00

    VII.- Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.285.541’81 10.108.327’90

TOTAL ACTIU (A+B) 52.195.058’65 50.493.402’60

PASIVO:

DEFINICIÓ EXERCICI 2018 EXERCICI 2017

A) PATRIMONI NET 45.593.825’29 42.150.116’02

    I.- Patrimoni 27.794.024'86 27.794.024'86

    II.- Patrimoni generat 17.799.800’43 14.356.091’16

    III.- Ajustos per canvis de valor 0'00 0'00

    IV.-  Subvencions rebudes  pendents d'imputació a

resultats

0'00 0'00

B) PASSIU NO CORRENT 3.802.409’01 6.161.144’86

    I.- Provisions a llarg termini 0'00 0'00

    II.- Deutes a llarg termini 3.802.409’01 6.161.144’86

    III.-  Deutes  amb  entitats  del  grup,  multigrup  i
associades a L.P.

0'00 0'00

    IV.-  Creditors  i  altres  comptes a  pagar  a  llarg

termini

0'00 0'00

    V.- Ajustos per periodificació a llarg termini 0'00 0'00
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C) PASSIU CORRENT 2.798.824’35 2.182.141’72

    I.- Provisions a curt termini 0'00 0'00

    II.- Deutes a curt termini 918.204’94 317.441’44

    III.-  Deutes  amb  entitats  del  grup,  multigrup  i
associades a L.P.

0'00 0'00

    IV.- Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1.494.255’41 1.864.700’28

    V.-Ajustos per periodificació a curt termini 0’00 0’00

TOTAL PASIU (A+B+C) 52.195.058’65 50.493.402’60

2.- COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL:

CONCEPTE EXERCICI 2018 EXERCICI 2017

1.- Ingressos tributaris i urbanístics 11.642.560’87 11.020.953’64

2.- Transferències i subvencions rebudes 5.860.679’90 4.021.340’63

3.- Vendes i prestacions de serveis 362.973’51 363.808’75

4.-  Variació  d'existències  de  productes
acabats i en curs

-466.088’19 0'00

5.- Treballs realitzats per l'entitat per al seu

immobilitzat

0’00 0'00

6.- Altres ingressos de gestió ordinària 136.443’56 173.435’72

7.- Excessos de provisions 0’00 0'00

A)  TOTAL  INGRESSOS  DE  GESTIÓ
ORDINÀRIA

17.536.569’65 15.579.535’74

8.- Despeses de personal -5.910.646’57 -4.913.437’79

9.- Transferències i subvencions concedides -2.431.672’53 -2.352.386’36

10.- Aprovisionaments 0’00 0'00

11.- Altres gastos de gestió ordinària -5.228.208’02 -4.869.349’74

12.- Amortització de l'immobilitzat -522.891’46 -513.864’34

B)  TOTAL  GASTOS  DE  GESTIÓ
ORDINÀRIA

-14.093.418’58 -12.735.087’52

      I.-  RESULTAT  (ESTALVI O
DESESTALVI) G.ORDINÀRIA

3.443.151’07 2.844.448’22

13.-  Deteriorament de  valor  i  resultats  per -2.030’22 0’00
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alienació immobilitzat

14.- Altres partides no ordinàries 9.756’97 8.360’26

   II.-  RESULTAT  OPERAC.  NO
FINANCIERAS

3.450.877’82 2.852.808’48

15.- Ingressos financers 32.938’69 35.228’15

16.- Despeses financeres -36.918’65 -78.363’15

17.- Despeses financeres imputats a l'actiu 0’00 0'00

18.- Variacions de valor raonable en actius i

passius financers

0’00 0'00

19.- Diferències de canvi 0’00 0'00

20.-  Deteriorament de  valor,  baixes  i
alienacions d'act. i passius 

-3.188’59 0’00

21.-  Subvencions  per  al  finançament

d'operacions financeres

0’00 0'00

  III.-  RESULTAT  DE  LES  OPER.
FINANCERES

-7.168’55 -43.135’00

     IV.-  RESULTAT  (ESTALVI O
DESESTALVI) NET EXERCICI

3.443.709’27 2.809.673’48

            Ajustos en la cte del resultat de l'ejer.
anterior

0'00

          RESULTAT AJUSTAT 3.443.709’27 2.809.673’48

B) El resum del  compte de l'Empresa Municipal de Servicis públics d’Almussafes
S.L., és el següent:

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018:

ACTIU:

2018 2017

A) ACTIU NO CORRENT 24.096’48 432’61

I.- Immobilitzat intangible 296’48 432’61

II.- Immobilitzat material 23.800’00 0’00

III.- Inversions immobiliàries 0’00 0’00

IV.-  Inversions  en  empreses  del  grup  i  associades  a
llarg termini

0’00 0’00

V.- Inversions financeres a llarg termini 0’00 0’00
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VI.- Actius per impost diferit 0’00 0’00

B) ACTIU CORRENT 223.270’52 219.043’66

I.- Actius no corrents mantinguts per a la venda 0’00 0’00

II.- Existències 66.455’17 4.610’95

          1.- Comercials 66.344’22 4.500’00

                 300 Existències 66.344’22 4.500’00

          2.- Matèries primeres i altres aprovisionaments 110’95 110’95

                  328.- Material d'oficina 110’95 110’95

III.- Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 130.218’39 103.562’24

         1.- Clients per vendes i prestacions de serveis 127.478’34 90.018’65

                 4300.- Clients 127.478’34 90.018’65

          4.- Personal 0’00 13.543’59

               460.- Bestretes de remuneracions 0’00 13.543’59

         6.-  Altres  crèdits  amb les  Administracions
públiques

2.740’05 9.094’71

                472.- Hisenda pública, I.V.A. suportat 2.740’05 0’00

IV.-  Inversions  en  empreses  del  grup  i  associades  a

curt termini

0’00 0’00

V.-Inversions financeres a curt termini. 0’00 0’00

VI.- Periodificacions a curt termini 0’00 0’00

VII.- Efectiu i altres actius líquids equivalents 26.596’96 97.577’00

        1.- Tresoreria 26.596’96 97.577’00

               570 Caixa 553’14 0’00

               572 Bancs i institucions de crèdit 26.043’82 97.577’00

TOTAL ACTIU (A+B) 247.367’00 206.182’80

PATRIMONI NET I PASSIU

2018 2017

A) PATRIMONI NET 212.417’29 206.144’34

A-1) Fons propis 212.417’29 202.648’38

I Capital 200.000’00 200.000’00

1.- Capital escripturat 200.000’00 200.000’00

100 Capital social 200.000’00 200.000’00
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V Resultats d'exercicis anteriors 2.648’38 0’00

1. Romanent 2.648’38 0’00

120 Romanent 2.648’38 0’00

VII.- Resultat de l'exercici 9.768’91 2.648’38

129 Resultat de l'exercici 9.768’91 2.648’38

A-2) Ajustos per canvis de valor 0’00 0’00

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. 0’00 0’00

B) PASSIU NO CORRENT 0’00 0’00

I.- Provisions a llarg termini 0’00 0’00

II.- Deutes a llarg termini 0’00 0’00

III.- Deutes amb empr. del grup i associades a LP 0’00 0’00

IV.- Passius per impost diferit. 0’00 0’00

V.- Periodificacions a llarg termini 0’00 0’00

C) PASSIU CORRENT 34.949’71 3.534’42

I.- Passius vinc. actius no corr. mantinguts per a venda 0’00 0’00

II.- Provisions a curt termini. 0’00 0’00

III.- Deutes a curt termini 0’00 0’00

IV.- Deutes amb empr. del grup i associades a CP 0’00 0’00

V.-Creditors comercials i altres comptes a pagar. 34.949’71 3.534’42

1.- Proveïdors 27.390’85 51’34

4000 Proveïdors 27.390’85 35’62

3.- Creditors diversos 1.704’90 1.484’33

4100 Creditors per prestacions de serveis 1.704’90 1.484’33

4.-Personal (remuneracions pendents de pagament) 486’30 486’30

465 Remuneracions pendents de pagament 486’30 486’30

5.- Passius per impost corrent -1.780’53 893’63

4752 Hisenda pública, creditora per I.S -1.780’53 893’63

6.- Altres deutes amb les Administracions públiques 7.148’19 618’82

4751 H.P., creditora per ret. practicades 1.380’39 482’47

476 Organismes de la S.S creditors 1.593’48 136’35

477 Hisenda Publica, IVA repercutit 4.174’32 0’00

VI.- Periodificació a curt termini 0’00 0’00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 247.367’00 206.182’80
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COMPTE   DE PERDUDES I GUANYS
2018 2017

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis 330.334,02 250.241,61

b) Prestació de serveis 330.334,02 250.241,61

705 Prestacions de serveis 330.334,02 250.241,61

2.  Variació d'existències de productes acabats i  en curs de

fabricació
0,00 0,00

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00

4. Aprovisionaments 4.054,87 -29.595,41

a) consum de mercaderies 4.670,70 -14.385,10

600 compres de mercaderies -57.173,52 -18.885,10

610 variació d'existències de mercaderies 61.844,22 4.500,00

b) Consum de matèries primeres i altres matèries 

consumibles
-368,83 -97,20

601 Compra de matèries primeres -368,83 -71,49

602 Compres d'altres aprovisionaments 0,00 -25,71

c) Treballs realitzats per altres empreses -247,00 -15.113,11

607 Treballs realitzats per altres empreses -247,00 -15.113,11

5. Altres ingressos d'explotació 23.800,00

6. Gastos de personal -321.200,57 -197.469,34

a) Sous, salaris i assimilats -258.476,79 -149.804,03

640 Sous i salaris -149.804,03 -149.804,03

b) Càrregues socials -62.723,78 -47.665,31

642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa -62.723,78 -47.665,31

7. Altres gastos d'explotació -28.361,13 -19.522,96

a) Serveis exteriors -28.361,13 -19.522,96

622 Reparacions i conservació -60,00 -65,29

623 Serveis profesionals independients -19.046,28 -17.305,94

625 primes d'assegurança -1.167,27

626 Serveis bancaris i semblants -112,44 -158,95

627 Publicitat, propaganda i relacions públiques -490,00 -111,70

628 suministres -574,56

629 Altres serveis -6.910,58 -1.881,08

8. Amortització de l'immobilitzat -136,13 -111,89

9.  Imputació  de  subvencions  d'immobilitzat  no  financer  i
altres
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10. Excés de provisions

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 1.277,85

A.1)  RESULTAT  D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

9.768,91 3.542,01

12. Ingressos financers

13. Gastos financers

14- Variació de valor raonable en instruments financers

15 Diferències de tipus de canvi

16.  Deteriorament i  resultat  per  alienacions  d'instruments
financers

A.2)RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOST (A.1+A.2) 9.768,91 3.542,01

17. Impostos sobre beneficis 0,00 -893,63

6300 Impost corrent 0,00 -893,63

A.4) RESULT. De l'EXERCICI PROCEDENT D'OPERAC
CONTINUADES (A.3+17)

9.768,91 2.648,38

B) OPERACIONS INTERROMPUDES

18.  Resultat  de  l'exercici  procedent  d'operacions
interrompudes net d'impostos.

A.5) RESULTAT De l'EXERCICI (A.4+18) 9.768,91 2.648,38

ANÀLISI DE LES DADES RESULTANTS DEL   COMPTE   GENERAL.

El retard en la remissió de la informació per part dels gestors de l'empresa pública,
ha produït  un retard  en la  formació del  compte general,  no imputable  a la  Intervenció

General.

1.- Respecte del  compte de l'entitat principal i altres circumstàncies relacionades
amb la mateixa i amb l'execució, preparació, limitacions i altres rellevants:

1.- De l'anàlisi de les dades resultants en els balanços i la resta de documentació

que es troba en l'expedient es deduïx que l'Ajuntament complix amb els paràmetres del bloc
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Haurà de mantindre's l'esforç durant l'exercici 2019,  per a mantindre la situació

d'equilibri  pressupostari  i  no  posar  en  risc  el  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat
pressupostària i regla de gasto.

L'Ajuntament presenta bons índexs de solvència i liquiditat.

Identificador: Eh79 Jz2B J2Pg NANv nzUM DHIC ttE=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLE
18/2019

11/13

Amb l'entrada en vigor el passat 9 de març de 2018 de la nova L.C.S.P. haurà de

controlar-se  especialment  la  contractació  menor,  per  a  la  qual  cosa  s'han  dissenyat
processos que s'adapten a la nova legislació, i evitar la proliferació de contractes menors,

que a l'estar exclosos de control previ, poden donar lloc a contractacions de quanties per
damunt d'allò que s'ha establit per la legislació vigent per al contracte menor. Haurà de

controlar-se per l'òrgan de contractació i organismes gestors del gasto, que cap creditor
contracte per damunt d'allò que s'ha establit com a límit en la contractació menor, evitant

possibles fraccionaments de contracte.

Es fa especialment necessari la dotació pressupostària de les partides destinades a
innovació  i  desenrotllament  per  al  manteniment  de  la  capacitat  operativa  dels  servicis

informàtics municipals. Destinar recursos a esta finalitat agilitza i garantix el bon suport
administratiu als servicis finalistes, que d'una altra manera podria arribar a col·lapsar.

El  notable  increment  de  tasques  dels  servicis  transversals  a  causa  de  canvis

normatius  i  obligacions  de  remissió  d'informació  i  rendició  de  comptes  fa  necessari
mantindre l'esforç en les plantilles dels mateixos, per a garantir l'adequat control intern,

l'adequada tramitació dels expedients de contractació i la cada vegada més complexa, pel
notable increment dels recursos humans, elaboració de nòmines.

La tasca de control de tots estos paràmetres ve imposada a la Intervenció municipal,

a més del deure de subministrar esta informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques.  El  Govern  municipal  hauria  de  continuar  recolzant  la  labor  dels  òrgans de

control intern com a garantia de transparència i bona administració dels recursos públics.

El  compte general  pel  que  fa  a  l'entitat  principal  presenta  paràmetres  i  ràtios
adequats.

Durant l'exercici 2018 es van complir tots els terminis tant en rendició i remissió a

la  Sindicatura  dels  comptes rendides,  com  en  remissió  d'informació  al  Ministeri
d'Economia, Hisenda i Funció pública. Ha de continuar-se en esta línia per a evitar efectes

no desitjats a causa d'incompliments.

2.- Respecte del compte de l'Empresa municipal de servicis públics d’Almussafes,
S.L.

Durant l'exercici 2016 es va iniciar el procés de creació i constitució de l'Empresa
municipal de Servicis públics d’Almussafes. El dit procés va culminar el passat 24 de gener

de 2017 per mitjà de la formalització i elevació a escriptura pública dels estatuts. L'empresa
es va constituir com a mitjà propi municipal.
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Durant l'exercici 2017 l'única comanda realitzada va ser la neteja d'edificis públics
municipals, que es va iniciar el passat mes de febrer. Durant el present exercici 2018, s'ha

realitzat la comanda de manteniment i llanterneria en edificis públics municipals.

Els  Comptes formulades  per  l'empresa  públics  estan  pendents  de  l'emissió  del
corresponent  informe  de  control  financer  posterior  i  control  de  legalitat  que  marcaran

definitivament  si  els  Comptes rendides  reflectixen  la  verdadera  realitat  de  la  situació
econòmic patrimonial  de l'empresa i si s'han complit els requisits marcats per la normativa

vigent  en  matèria  de  contractació  d'obres,  servicis  i  subministraments,  en  matèria  de
contractació de personal i altres normes que s'apliquen al funcionament de l'empresa. Per

tant el pronunciament sobre el reflex de la verdadera realitat patrimonial es realitzarà en
l'informe auditor i de compliment de què es donarà compte al Ple de la Corporació una

vegada s'eleve a definitiu.

Els comptes formulades de l'empresa van ser presentades i aprovades per la Junta
General d'accionistes el passat 28 de juny i remeses a esta Intervenció el passat 12 de juliol.

Els  comptes rendides  a la  Junta General  estan  formades per  la  memòria  abreviada,  el
balanç de situació i el compte de perdudes i guanys. 

Analitzada la documentació rendida s'observen les incongruències següents:

-Balanç de situació:

En l'actiu:

Compte 4300 Clients.-  Presenta un saldo de 127.478’34 euros.  Atenent  a  L'encàrrec de

gestió, i segons la comptabilitat municipal, el saldo pendent de pagament a 31 de desembre
de 2018 ascendia a 90.749’70 euros. A més s'ha tramitat un expedient de reconeixement

extrajudicial de crèdits a favor d'Emspa, S.L., corresponent a factures de l'exercici 2018,
presentades en 2019, sense garantia de cobertura pressupostària en l'exercici d'origen per

import  de  35.350’57.  Per  tant  el  saldo  pendent  de  cobrament,  segons  la  comptabilitat
municipal ascendia a 31 de desembre de 2018 a 126.100’27, existint una discrepància de

1.378’07. La dita discrepància haurà d'aclarir-se en l'auditoria financera.

Compte 472  Hisenda  pública,  IVA  suportat.-  Este  compte no  hi  hauria  de  constar  al
tancament de l'exercici. Els saldos dels comptes 472 i 477 haurien d'haver-se regularitzat a

fi d'exercici.
En el passiu:

Compte 4752 Hisenda pública,  creditora per  impost  sobre societats.-  Presenta un saldo
deutor de 1.780’53 euros. El dit saldo hauria d'haver-se reflectit en l'actiu en el compte 470

Hisenda  pública  deutora  per  impost  sobre  societats.  Este  extrem  haurà  d'aclarir-se  en
l'auditoria financera.

Compte 477  Hisenda  pública,  IVA repercutit.-  Este  compte no  hi  hauria  de  constar  al
tancament de l'exercici. Els saldos dels comptes 472 i 477 haurien d'haver-se regularitzat a

fi d'exercici.
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ACTA PLE
18/2019
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Estos extrems s'analitzaran en l'auditoria i prèvia audiència als responsables de la

societat, que podran presentar les al·legacions que estimen procedents, s'elevarà a definitiu
l'informe auditor i  s'adonarà tant  als  òrgans de la Societat  mercantil,  com al  Ple de la

Corporació.

L'Empresamunicipal hauria d'integrar-se  en la plataforma de contractació i disposar d'un
calendari  per  a  la  remissió  d'informació  a  l'Ajuntament  sense  necessitat  de  constants

requeriments.,  tant  en el  referent  a la morositat,  com en els comptes anuals i  una altra
informació que és requerida.

El Compte general hi ha format fora de termini per no haver presentat la mercantil

els seus comptes degudament aprovades a l'Ajuntament en termini i forma”.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, en sessió ordinària
celebrada el 31 de juliol de 2019.

Vist l'Edicte del Butlletí Oficial de la Província, publicat el dia 21 d'agost de 2019, i
d'exposició al públic durant el termini de 15 dies en el transcurs del qual podrà ser examinat
pels interessats a més de poder presentar reclamacions en el mencionat termini i huit dies
més.

Vist que en data 24 de setembre de 2019 s'ha emés certificat pel Registre General de
l'Ajuntament d'Almussafes, on es fa constar que no s'ha presentat cap reclamació.

Per tot això el Ple de la Corporació  aprova definitivament el  Compte general de
l'exercici 2018 i la seua remissió a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana,
segons l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14.10 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art 89
i 90 ROM.

L'alcalde La secretària accidental
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