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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària núm. 15/2020, de 7 de desembre)

Sessió núm. 13/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 6 de novembre de 2020

Hora: 13.30

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

Presideix: Antonio González Rodríguez, alcalde

Regidors assistents:

Grup municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz (assistència telemàtica)

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sessió se celebra a porta  tancada i  de manera presencial,  excepte per part  del
regidor  Pau  Bosch  Alepuz,  autoritzat  mitjançant  la  resolució  d’Alcaldia  núm.
1722/2020 a assistir a distància i emetre el seu vot telemàticament.

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.  Aprovar
l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 11/2020, d'1 d'octubre i de l'extraordinària
12/2020, de 26 d'octubre

2. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de modificació de crèdit extraordinari per a
l'ajuda a comerços en concepte de digitalització (Expt: EXMOC/0045-2020)

3.  INTERVENCIÓ.  Dació de  comptes  de  l'estat  d'execució  del  pressupost,
corresponent al tercer trimestre de 2020

4. INTERVENCIÓ. Dació de comptes dels informes de període mitjà de pagament i
de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2020

5. CULTURA. Proposta d'acceptació de la cessió de càmera fotogràfica d'estudi de
Federico Hernández Urosa

6. DESPATX EXTRAORDINARI

6.1. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'informe resum dels resultats del control
intern en l'exercici 2019

6.2.  INTERVENCIÓ. Proposta  d'aprovació  del  compte  general  corresponent  a
l'exercici 2019

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7 RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1473/2020 fins al a 1704/ 2020

8. PRECS

9. PREGUNTES
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Oberta la sessió pel sr Alcalde es recalca la celebració del ple amb caràcter ordinari
ja  que  va  ser  suspés  i  posposat  per  a  la  seua  celebració  hui  dia  6,  davant  les
inclemències del temps i la situació d'emergència creada per les pluges torrencials,
prèvia notificació telefònica a tots els regidors.

PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.  Aprovar
l'esborrany de l'acta de las sessió ordinària 11/2020, d'1 d'octubre i de l'extraordinària
12/2020, de 26 d'octubre

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 11/2020, d'1 d'octubre.
Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat.  (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,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán).

Es  dóna  compte de  l'esborrany  de  l'acta  de la  sessió ordinària 12/2020,  de  26
d'octubre. Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat  (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,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán).

***

2. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de modificació de crèdit extraordinari per a
l'ajuda a comerços en concepte de digitalització (Expt: EXMOC/0045-2020)

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 13 d'octubre de 2020.

Alejandro Fuentes Valero explica el contingut de la proposta.

Es promou debat i  es produeixen les intervencions  resumides  a continuació,  amb
caràcter  d'índex per  a  seguiment  de l'enregistrament  sonor  que,  com a document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta:
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Josep  Magraner  i  Ramón,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
Compromís,  manifesta  que el  seu grup està  d'acord amb la  proposta però
planteja la conveniència que les bases estigueren disponibles amb anterioritat.

Alejandro Fuentes Valero,  Regidor delegat,  li respon  que  abans de la seua
aprovació és preceptiu disposar de partida suficient.

Davant la insistència del Sr. Magraner, el Sr. Fuentes es compromet a efectuar
una reunió de treball prèvia a l'aprovació de les bases.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents  acords  amb unanimitat (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,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán).

Des que va ser declarat l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de
març,  s'ha  adoptat  pel  Govern  un  conjunt  de  mesures,  d'una  banda,  de  caràcter
sanitari  i  de  protecció  de  la  seguretat  de  les  persones,  i,  per  un  altre,  d'índole
econòmic.

Entre les mesures de caràcter econòmic ha estat el suport indiscutible de totes
les  Administracions  públiques  als  autònoms i  xicotets  empresaris,  perquè puguen
superar la crisi com més de pressa millor.

L'Ajuntament,  ferm  en  aquest  suport  a  les  nostres  petites  empreses,  vol
fomentar la seua digitalització i accés a les noves tecnologies, per a això es pretén la
creació d'una nova línia d'ajudes a Pime’s i autònoms de la localitat per a l'adquisició
o  renovació  d'equips  informàtics  i  el  programari  necessari  per  a  la  seua
modernització  i  actualització  al  nou  entorn  digital  i  a  la  situació  provocada  pel
COVID-19.

Per tant és necessària i urgent la dotació del crèdit per a poder fer front a les
ajudes que es pretenen concedir.

1. Legislació aplicable

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL) 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL) 
• Reial  decret  500/1990,  de  20 d'abril,  pel  qual  es  desenvolupa el  capítol

primer del Títol sisé de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals
(RD 500/1990)

Identificador: Y8Fg z6uN tk3v Un8G 8pgS mWem CUQ=

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



ACTA PLE
13/2020

5/33

• Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

• Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
(RD128/2018).

2. Crèdit Extraordinari.

L'article 177.1 del TRLRHL disposa que “Quan haja de realitzar-se alguna
despesa  que  no  puga  demorar-se  fins  a  l'exercici  següent,  i  no  existisca  en  el
pressupost de la corporació crèdit o siga insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la corporació ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon”.

3.Tramitació de la modificació. 

Sobre aquest tema estableix l'article 177.2 del TRLRHL que  “L'expedient,
que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació
del  Ple  de  la  corporació,  amb subjecció  als  mateixos  tràmits  i  requisits  que  els
pressupostos.  Seran  així  mateix,  d'aplicació,  les  normes  sobre  informació,
reclamació i publicitat dels  pressupostos a què es refereix l'article 169 d'aquesta
llei”.

4. Finançament de la modificació pressupostària

Quant als recursos per al finançament de la present modificació estarem al
que  es  disposa  en  l'article  36.1  del  RD  500/1990  “Els  crèdits  extraordinaris  i
suplements de crèdit,  es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels
següents recursos: […]

- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost
vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.”
 

El recurs proposat per al finançament del crèdit extraordinari en el present
expedient ve constituït per baixa en la següent aplicació pressupostària:

1320-16000 Seguretat Social.- Seguretat i ordre públic.
3300-62300.- Maquinària i instal·lacions.- Administració general de cultura.
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5. Anivellament pressupostari.

L'esmentat crèdit quedaria anivellat conforme s'indica a continuació:

A) Altes en l'estat de Despeses: 
B)

*APLIC.*PRES
UP.

DESCRIPCIÓ EUROS

4390-77000 *Transf.  Capital  a  empreses  privades.-  Pime’s  i
autònoms 

15.000’00

C) Baixes en l'estat de Despeses:

*APLIC.*PR
ESUP.

DESCRIPCIÓ EUROS

1320-16000 Seguretat Social.- Seguretat i ordre públic. 8.000’00

3300-62300 Maquinària  i  instal·lacions.-  Administració  general  de
cultura.

7.000’00

Per tant, no s'incrementen els crèdits de l'estat de despeses del pressupost.

6. Òrgan competent.

L'òrgan competent per a acordar la seua aprovació és l'Ajuntament en Ple d'acord
amb el que es disposa en l'article 177.2 TRLRHL.

Per tot l'assenyalat el Ple acorda:

1. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari, amb el
següent detall:

A) Altes en l'estat de Despeses: 

*APLIC.*PRES
UP.

DESCRIPCIÓ EUROS

4390-77000 *Transf. Capital a empreses privades.- Pime’s i autònoms 15.000’00

B) Baixes en l'estat de Despeses:

*APLIC.*PRES
UP.

DESCRIPCIÓ EUROS

1320-16000 Seguretat Social.- Seguretat i ordre públic. 8.000’00

3300-62300 Maquinària i instal·lacions.- Administració general de cultura. 7.000’00
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2. Publique's el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València, en els termes
legalment establits.

***

3.  INTERVENCIÓ.  Dació de  comptes  de  l'estat  d'execució  del  pressupost,
corresponent al tercer trimestre de 2020

Mar Albuixech Ponce, regidora delegada, explica el contingut de la proposta.

Es dóna compte de l'assumpte de referència. La corporació queda assabentada.

A tenor del que es disposa per les Bases d'Execució del Pressupost, es procedeix a
donar compte de l'estat d'execució referit a 30 de setembre 2020, i el resum del qual
és el següent:

***

4. INTERVENCIÓ. Dació de comptes dels informes de període mitjà de pagament i
de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2020

Mar Albuixech Ponce, regidora delegada explica el contingut de la proposta.

Es dóna compte de l'assumpte de referència. La corporació queda assabentada.

   

INGRESSOS (en euros)

CAPÍTOL PREVISIÓ INICIALMODIFICACIONSPREVISIÓ DEFINITIVA (1) DRETS RECONEGUTS (2) % 2/1 COBRAMENTS (3) % 3/1

1. IMPOSTOS DIRECTES 11.230.000,00 0,00 11.230.000,00 10.881.730,92 96,90 4.519.413,72 40,24

2. IMPOSTOS INDIRECTES 340.000,00 0,00 340.000,00 58.023,41 17,07 58.023,41 17,07

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.594.900,00 0,00 1.594.900,00 1.188.571,61 74,52 1.000.224,57 62,71

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.587.540,00 1.154.826,72 3.742.366,72 3.760.897,33 100,50 2.258.003,81 60,34

5. INGRESSOS PATRIMONIALS 87.000,00 0,00 87.000,00 54.071,34 62,15 40.789,29 46,88

6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 32.773,16 32.773,16 44.542,79 0,00 11.769,63 35,91

8. ACTIUS FINANCERS 50.000,00 2.460.238,54 2.510.238,54 12.235,00 0,49 5.014,54 0,20

9. PASSIUS FINANCERS 230.560,00 0,00 230.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXERCICI CORRENT 16.120.000,00 3.647.838,42 19.767.838,42 16.000.072,40 80,94 7.893.238,97 39,93

DESPESES (en euros)

CAPÍTOL CRÈDIT INICIAL MODIFICACIONSCRÈDITS DEFINITIUS (1)BLIGACIONS RECONEGUDES % 2/1GAMENTS REALITZATS% 3/1

1. DESPESES DE PERSONAL 6.955.527,04 146.366,63 7.101.893,67 4.495.483,29 63,30 4.495.483,29 63,30

2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I * 5.536.575,49 -318.056,80 5.218.518,69 2.444.071,15 46,83 2.443.748,53 46,83

3. DESPESES FINANCERES 25.000,00 0,00 25.000,00 12.046,63 48,19 12.046,63 48,19

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.400.599,18 1.456.686,00 3.857.285,18 1.545.702,48 40,07 1.542.785,48 40,00

6. INVERSIONS REALS 698.503,49 2.353.842,59 3.052.346,08 788.080,92 25,82 788.080,92 25,82

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 73.550,00 9.000,00 82.550,00 13.109,98 15,88 13.109,98 15,88

8. ACTIUS FINANCERS 50.000,00 0,00 50.000,00 12.235,00 24,47 11.235,00 22,47

9. PASSIUS FINANCERS 380.244,80 0,00 380.244,80 380.244,76 100,00 380.244,76 100,00

TOTAL EXERCICI CORRENT 16.120.000,00 3.647.838,42 19.767.838,42 9.690.974,21 49,02 9.686.734,59 49,00
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«A tenor del que es disposa en l'article 6.2. del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les Administracions  Públiques i  les condicions  i  el  procediment de
retenció  de  recursos  dels  règims  de  finançament,  previstos  en  la  Llei  orgànica
2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  les
corporacions locals remetran al Ministeri  d'Hisenda i Administracions Públiques i
publicaran periòdicament, d'acord amb el que es prevé en l'Ordre HAP/2105/2012, la
següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit,
segons corresponga, al mes o al trimestre anterior:

a)  El  període  mitjà  de  pagament  global  a  proveïdors  mensual  o  trimestral,
segons corresponga, i la seua sèrie històrica.

b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de
cada entitat i la seua sèrie històrica.

c) La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de
cada entitat i la seua sèrie històrica.

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons
corresponga, de cada entitat i la seua sèrie històrica.

De la mateixa manera, l'article 16.8. de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,
per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d'informació
previstes  en  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat Financera, modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre,
estableix que, abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre
de l'any, es remetrà la informació relativa al Període Mitjà de pagament a proveïdors
assenyalada anteriorment.

Efectuats els càlculs citats per al Tercer Trimestre de 2020, a través del Sistema
d'Informació Comptable, hem obtingut els següents resultats:
Dades PMP Tercer trimestre de 2020

Entitat

Ràtio
Operacions
Pagades
(dies)

Importe
Pagaments
Realitzats
(euros)

Ràtio
Operacions
Pendents
(dies)

Importe
Pagaments
Pendents
(euros)

*PMP
(dies)

Observa
cions

Almussafes 5,00 1.388.228,59 23,19 2.172,00 5,03

Empresa 
Municipal de 

28,90 13.048,76 31,52 1.008,38 29,09
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*Serv*cis 
*Publics d
´Almussafes 
S.L.

*PMP Global 1.401.277,35 3.180,38
5,27

Primer: Es compleix amb el Període Mitjà de pagament a Proveedors Global
en el segon trimestre de 2020, sent aquest de 5,27 dies.

Segon: La informació obtinguda del Període Mitjà de pagament a Proveedors
del tercer trimestre de 2020 ha sigut remesa en termini al Ministeri d'Hisenda, això
és, abans del dia 31 d'octubre de 2020.

Tercer:  Donar  compte  al  Ple  de  la  Corporació  perquè  en  prengueu
coneixement.»

***

5. CULTURA. Proposta d'acceptació de la cessió de càmera fotogràfica d'estudi de
Federico Hernández Urosa

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de Cultura,  Festes,  Educació,  Joventut,  Esports,  Memòria  Històrica  i
Infància, en sessió ordinària celebrada el 13 d'octubre de 2020.

No es promou debat.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb
unanimitat (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,  Jaime  Wic Rosa,
Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael
Enrique Beltrán).

Federico José Hernández Urosa  va presentar escrit, amb registre d'entrada número
3416, de 10 de juny de 2019, en el qual manifesta cedir al Ajuntament d'Almussafes
una càmera fotogràfica d'estudi, amb valor estimat de 3.000 euros.

Segons consta en informe del Gestor Cultural, es tracta d'una donació, sense cost per
a l'Ajuntament, per la qual cosa s'ajusta a un dels criteris per a l'adquisició de béns
per les administracions locals segons el que es preveu l'article  10 del Reial decret
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1372/1986, de 13 de juny,  pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats
locals.  Així mateix, informa del valor estimat del bé que se cedeix i de la possible
destinació dins de l'administració.

Consta informe de la Secretària General sobre el procediment jurídic a seguir per a
acceptar  la  cessió,  assenyalant-se que en tractar-se de béns a títol  gratuït  no està
subjecta a cap restricció.

Per tot això, el Ple adopta el següent acord:

Primer. Acceptar  la cessió gratuïta de la càmera fotogràfica d'estudi, model
Optimo, número EL TEU, fabricada en Wollensack (USA), de 14 de juny de
1910 de Federico Hernández Urosa, que es destinarà a exposició en el Museu
Casa Ayora.

Segon. Incorporar a l'Inventari municipal atorgant-li un valor de 2.000 €.

***

6. DESPATX EXTRAORDINARI

6.1. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'informe resum dels resultats del control
intern en l'exercici 2019

Es procedeix en primer lloc a votar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, la qual
cosa s'aprova amb unanimitat (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,
Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramón i Rafael Enrique Beltrán).

La regidora delegada procedeix, vist l'informe resum dels resultats del control intern,
elaborat en ocasió de l'aprovació del compte general de l'exercici 2019, i que, a tenor
del que es disposa per l'article 37 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern, ha emés la Intervenció; i vist el que es disposa pel
punt 2 del citat article 37, que estableix que “el informe resum serà remés al Ple, a
través del President de la Corporació”; a elevar al Ple de la Corporació, perquè en
prengueu  coneixement,  resum  corresponent  a  2019  elaborat  per  la  Intervenció
municipal i el tenor literal de la qual és el següent:

«INFORME  RESUM  DELS  RESULTATS  DEL  CONTROL  INTERN  EN
L'EXERCICI 2019
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I.- INTRODUCCIÓ

A tenor del que es disposa per l'article 37 del Reial decret 424/2017, de 28
d'abril,  pel  qual  es  regula el  règim jurídic  del  control  intern en les  entitats  del
Sector  Públic  Local,  en  relació  amb  el  que  es  disposa  per  l'article  213  del
T.R.L.R.H.L., “l'òrgan interventor haurà d'elaborar amb caràcter anual i en ocasió
de l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern
assenyalat en l'article 213 del Text  Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.  Vist el qual es prepara el següent informe resum dels resultats del control
intern realitzat en l'exercici 2019.

L'informe  resum  s'adapta  a  la  Resolució  de  2  d'abril  de  2020,  de  la
Intervenció  General  de  l'Administració  de  l'estat,  per  la  qual  s'estableixen  les
instruccions a les  quals  hauran d'ajustar-se  el  contingut,  estructura i  format  de
l'informe  resum,  així  com  la  sol·licitud  de  l'informe  previ  a  la  resolució  de
discrepàncies  i  la  remissió  d'informació  comptable  i  informes  d'auditoria  de
comptes anuals de les entitats del sector públic local.

L'informe ve referit a les actuacions de control realitzades durant l'exercici
2019 a l'Ajuntament  d'Almussafes  i  l'empresa  municipal  “empresa  municipal  de
servicis públics d’Almussafes”

*REGIMEN DE FISCALITZACIÓ A l'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES.

El sistema de control aplicat és l'ordinari i el sistema de fiscalització de
l'Ajuntament d'Almussafes és el règim de fiscalització limitada prèvia de requisits
bàsics establit  per l'article 13 del  RD 424/2017,  acordat per l'Ajuntament Ple a
proposta del Sr. Alcalde President i previ informe d'aquest Interventor el passat 10
de gener de 2019, en sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació. Estan
exclosos  de control  previ  totes  aquelles  despeses  incloses  i  descrites  en l'article
219.1 del T.R.L.R.H.L.

Aquest  sistema  de  fiscalització  implica  la  realització  d'una  fiscalització
posterior  sobre  una  mostra  seleccionada  amb  criteris  d'aleatorietat  i  auditors.
Fiscalització posterior que es realitza anualment. L'última fiscalització realitzada
durant l'exercici 2019 es correspon amb l'exercici 2016. 

*RÈGIM DE FISCALITZACIÓ EN L'EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL.

En l'empresa pública municipal no es realitza una fiscalització prèvia de les
despeses. Està sotmesa a control financer.
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El  control  financer  es  realitza  mitjançant  auditories  financeres  i  de
compliment  anuals,  dirigides  per  la  Intervenció  i  encarregades  a  col·laborador
extern inscrit en el R.O.A. C., i per tant amb capacitat suficient.

L'última auditoria disponible en 2019 es refereix als comptes de l'exercici
2018.

II.- ABAST DE L'INFORME RESUM

Durant l'exercici 2019 s'ha aplicat l'acord de fiscalització limitada prèvia
de requisits bàsics en aquelles despeses no excloses de control previ a tenor del que
es  disposa  per  l'article  219.1  del  T.R.L.R.H.L.  Està  previst  realitzar  un  control
posterior sobre una mostra representativa de les despeses realitzades en l'exercici.
Actualment  la  intervenció  està  realitzant  el  control  posterior  sobre  una  mostra
representativa  de  les  despeses  realitzades  en  l'exercici  2018,  que  s'estima  es
finalitzarà i  presentarà al  ple de la Corporació durant el  present  exercici  2020.
L'estimació  de  finalització  dels  treballs  de  control  posterior  de  la  mostra
representativa seleccionada per a la realització d'una fiscalització plena posterior
de l'exercici 2019 serà durant el primer semestre de 2021.

Dins de la fiscalització plena posterior s'inclou la fiscalització d'ingressos
que en fase prèvia ha sigut substituïda per una mera presa de raó.

Durant el 2019 també s'ha realitzat auditoria de compliment i financera de
l'empresa  pública  municipal  corresponent  a  l'exercici  2018.  Actualment  s'està
treballant  en  l'auditoria  corresponent  a  l'exercici  2019,  encarregada,  sota  la
direcció de la Intervenció municipal a un col·laborador extern.

En concret les actuacions de control realitzades durant l'exercici 2019 han
sigut les següents:

En l'entitat principal:

-  Actuacions  de  control  previ segons  l'acord  de  fiscalització  limitada  prèvia  de
requisits bàsics de 10 de gener de 2019.

- Informe de fiscalització plena posterior corresponent a 2016.- Informe tancat per
la Intervenció municipal el passat 25 de setembre de 2019.

-  Informe  de  fiscalització  plena  posterior  corresponent  a  2017.- En  procés  de
comprovació durant 2019 i finalitzada el 20 de març de 2020.

-  Informe de fiscalització plena posterior corresponent a 2018.- Durant l'exercici
2019 s'ha seleccionat la mostra i s'han demanat els expedients als centres gestors.
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S'estima finalitzaran les proves i comprovacions en el quart trimestre del present
exercici 2020.

En l'empresa municipal:

- Auditoria financera i de compliment corresponent a l'exercici 2018.

L'exercici de la funció interventora durant 2019 ha sigut molt difícil per la
manca de mitjans.

Com a Interventor titular vaig estar de baixa per malaltia fins al 15 de març
de 2019, i a la meua reincorporació quedava arracada de gaudi les vacances de
2018, per tant, la incorporació real es va produir al juliol de 2019, la qual cosa va
dificultar i va retardar molt les tasques del control intern.

A més de l'anterior es va incloure en el pressupost de 2019 una plaça de
tècnic superior per necessitats imperioses del  servei.  Aquesta plaça es va cobrir
mitjançant nomenament provisional del Tècnic que ocupava una plaça de grup A2.
Aquesta plaça de grup A2 va ser coberta interinament el mes de febrer passat de
2019. Per tant, la plantilla no va estar realment operativa al 100 per 100 fins a la
tardor de 2019.

La  falta  de  personal  acumulada  fins  a  la  tardor  de  2019  ha  retardat
considerablement  les  tasques  de  control  intern.  Aquest  retard  s'arrossega  en
l'actualitat, ja que la plantilla està dissenyada per a portar al dia totes les tasques
atribuïdes al control intern, amb el que el retard acumulat costarà de recuperar, més
encara tenint en compte que després de l'entrada en vigor del RD 424/2017, les
tasques atribuïdes al control intern s'han incrementat considerablement.

III.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS.

De les actuacions de control realitzades durant l'exercici 2019 es dedueixen
les següents conclusions:

- Funció interventora:

Com  s'ha  indicat  anteriorment  l'Ajuntament  Ple  va  adoptar  acord  de
fiscalització limitada prèvia en requisits bàsics, mitjançant acord Ajuntament Ple
adoptat  en  sessió  de  10  de  gener  de  2019.  En  aquest  acord  s’incloïen  aquells
requisits a fiscalitzar en control previ. A més s'excloïen de fiscalització expressament
les despeses incloses en l'article 219.1 del T.R.L.R.H.L., i la fiscalització prèvia dels
ingressos se substituïa per una mera presa de raó en la comptabilitat.
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Durant  l'exercici  2019  només  s'ha  produït  un  acord  pres  per  l'Alcaldia
Presidència en contra d'un informe fiscal. En concret l'expedient d'incorporació de
romanents 4/2019, aprovat per Resolució de l'Alcaldia 687/2019 de 15 de març de
2019, de la qual es va donar compte al Ple de la Corporació en sessió celebrada el
4  d'abril  de  2019.  El  motiu  de  la  disconformitat,  era  risc  d'incompliment  de
l'estabilitat financera per a l'exercici 2019.

A més s'han realitzat 5 informes d'Omissió de la funció interventora a tenor
del que es disposa per l'article 28.1 del Reial Decret 424/2017.

Tres  dels  informes es  refereixen  a omissió  de la  funció  interventora per
prestacions de serveis realitzats per l'empresa pública de servicis municipals,  no
contemplats en l'encàrrec inicial, i realitzats sense la preceptiva fiscalització prèvia.

Un d'ells es refereix a una modificació de contracte d'obres del parc de la
Constitució realitzat sense expedient previ i sense crèdit pressupostari.

I l'últim informe es refereix a la contractació de personal,  sense informe
fiscal previ. 

- Control permanent:

Com  s'ha  indicat  en  l'epígraf  II  “Abast  de  l'informe  i  resum”,  durant
l'exercici 2019 s'ha realitzat l'informe de fiscalització plena posterior corresponent
a l'exercici 2016, amb el següent resultat:

81 expedients fiscalitzats, dels quals:

- 11 expedients fiscalitzats de disconformitat.

- 69 expedients fiscalitzats de conformitat.

- 1 expedient no fiscalitzat per limitacions a l'abast, al no haver subministrat l'òrgan
gestor la documentació sol·licitada per la Intervenció municipal.

Les recomanacions realitzades han sigut les següents:

1.-  Hauria  d'avançar-se  en  l'emplenament  del  procés  de  gestió
descentralitzada de la despesa,  atribuint  als gestors la capacitat  de proposta de
documents  comptables  en  el  sistema  informàtic.  Aquesta  recomanació  ja  s'ha
realitzat en anys anteriors.

2.- Hauria de potenciar-se l'àrea d'informàtica mitjançant l'adscripció d'un
informàtic  a  l'àrea  econòmica  per  al  suport  diari  a  aquesta,  seguiment  de
programes i impuls dels projectes informàtics. Aquest informàtic hauria de reunir un
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perfil adequat, demostrant experiència acreditada, que permeta una ràpida posada
en marxa de projectes. Aquesta recomanació ja s'ha realitzat en anys anteriors.

3.-  Hauria  d'aprovar-se  un  Pla  estratègic  de  subvencions,  Aquesta
recomanació ja es va realitzar en la fiscalització de l'exercici 2015.

4.-  Hauria  de  complir-se  pels  gestors  pressupostaris  amb l'obligació  de
comprovar la situació tributària i en matèria de seguretat social dels beneficiaris, o
exigir la declaració responsable, i comprovar, que els beneficiaris compleixen amb
la situació objectiva que els dóna dret a la percepció de la subvenció.

5.- En 2016, igual que en anys anteriors es recorre en excés a la figura del
contracte menor, sense sol·licitar ofertes a proveïdors capacitats per a la realització
de  l'obra,  prestació  del  servei  o  lliurament  del  subministrament,  desvirtuant  els
principis  de  concurrència,  igualtat  i  publicitat,  podent  fins  i  tot  arribar  a  la
ineficiència econòmica. A la data de subscripció del present informe, el procediment
per  a la  contractació menor  ha millorat  sensiblement  respecte  de l'exercici  que
s'està fiscalitzant, en aplicar la nova Llei de Contractes del Sector Públic.

6.- Ha de sol·licitar-se per part dels gestors de subvencions públiques, els
documents  que  reunisquen  els  requisits  adequats  en  matèria  de  justificació
d'aquestes. No han d'acceptar-se aquells que no les reunisquen, i si la subvenció
suposa  un  percentatge  màxim  del  pressupost,  el  beneficiari  ha  de  justificar  la
despesa total, i l'Administració aplicar el percentatge sobre aquest.
- Auditoria pública:

Durant l'exercici 2019 s'ha realitzat una auditoria financera i de legalitat de
l'empresa pública EMPSA.

Respecte de l'Auditoria financera, la Intervenció no va assumir íntegrament
l'informe emés per l'auditor extern DULA AUDITORS, per les següents raons:

- Defectes i manques en el control d'inventaris, que poden desvirtuar el resultat de
manera important.

- Defectes en la comptabilització d'operacions, no assenyalats per l'auditor, que en
alguns casos podrien desvirtuar el resultat.

Les recomanacions derivades de l'auditoria financera van ser les següents:

- Els gestors de l'empresa pública, hauran de prendre les mesures necessàries per a
rendir els seus comptes en el termini estatutari i ser remeses a l'Ajuntament amb
termini suficient per a rendir el compte general.
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- Els gestors de l'empresa pública han d'establir de manera immediata mesures de
control dels inventaris d'existències, amb sistemes de recompte i control d'entrades i
eixides.

- Ha de procedir-se, si escau, a comptabilitzar de forma adequada els béns cedits de
manera gratuïta per l'Ajuntament d'Almussafes.

Del resultat de l'auditoria de compliment en l'exercici 2018, van resultar les
següents recomanacions:

- EMPSA hauria de donar d'alta en l'Organisme de la Seguretat Social, almenys a
un dels membres del Consell d'Administració.

-  Els  comptes  anuals  haurien  de  formular-se  i  aprovar-se  en  els  terminis  que
determina el Pla General de comptabilitat i els estatuts socials.

- Crear una pàgina web a l'efecte de transparència en la gestió dels recursos.

-  Aprovar  la  relació  de  llocs  de  treball  a  l'efecte  de  quantificar  i  planificar  el
personal necessari per a prestar el servei.

- Documentar en les “instruccions internes de contractació” el procés de selecció
de personal per a garantir l'aplicació dels principis d'igualtat, publicitat, mèrit i
capacitat.

- Complir el límit d'increment salarial anual establit en els pressupostos generals de
l'Estat.

- Ajustar els conceptes retributius al conveni que li és aplicable.

- Aplicar en els contractes recurrents els principis de programació i bona gestió.

-  Per  a  aquells  serveis  i  adquisicions  de  material  que  siguen  recurrents  i  que
l'objecte no es modifique, tramitar l'obertura d'un procediment de contractació per
a cobrir totes les necessitats de l'exercici.

IV.-  DEFICIÈNCIES  QUE  REQUEREIXEN  L'ADOPCIÓ  DE
MESURES CORRECTORES A TRAVÉS D'UN PLA D'ACCIÓ.

Aquesta Intervenció de les actuacions de control realitzades en 2019 entén
que han d'adoptar-se mesures correctores a través del Pla d'acció i en concret les
següents:

1.-  Establir  protocols  adequats  per  a  evitar  l'excessiu  recurs  a  la
contractació menor.
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2.-  Establir  protocols en matèria de gestió de subvencions públiques,  de
manera que es garantisca plenament el compliment de tots els requisits establits en
la Llei General de subvencions.

3.- A causa de la ingent acció de foment realitzada per l'Ajuntament deu
potenciarse  el  departament  de  control  intern  mitjançant  la  creació  d'una  plaça
especialitzada  en  auditoria  pública  per  a  exercir  el  control  financer  de  les
subvencions públiques i el seu seguiment, o bé autoritzar la contractació d'auditors
externs per part de l'òrgan competent. Tot això com a garantia de la bona gestió i
administració dels recursos públics.

4.- Establir protocols per a evitar la realització de despeses amb omissió de
la funció interventora,  especialment en l'àrea de promoció de l'ocupació i  en la
gestió de l'empresa pública municipal.

5.-  Establir  protocols  per  a  evitar  les  actuacions  per  la  via  de  fet  en
modificacions contractuals.

6.-  Establir  protocols  en  l'empresa  pública  municipal  perquè  rendisca  i
prepare els seus comptes en termini legal, a més d'exigir als gestors de l'empresa
que subministren tota la informació requerida pels auditors en breu termini. S'estan
produint  retards  innecessaris  en  l'emissió  i  elaboració  dels  informes  auditors  a
causa d'aquests retards injustificats.

7.-  Establir  protocols  que  garantisquen  la  selecció  del  personal  en
l'empresa pública concorde als principis de transparència, publicitat, igualtat, mèrit
i capacitat.

8.- Establir protocols d'actuació per a marcar les retribucions anuals del
personal adscrit a l'empresa pública municipal, i que no superen els límits establits
anualment per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

9.- Establir protocols per a les actuacions en matèria de contractació de
béns i serveis per part de l'empresa pública municipal.

10.-  Establir  protocols  per  a  la  gestió  de  la  comptabilitat  de  l'empresa
pública d'acord amb les normes del Pla General de Comptabilitat, o bé externalitzar
aquesta funció.
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11.-  Establir  protocols  de  control  d'inventaris  en  l'empresa  pública
municipal,  que  garantisquen  que  el  compte  que  reflecteix  existències  en  la
comptabilitat, reflectisca la vertadera realitat econòmic patrimonial.

V.- VALORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ.

En l'exercici 2018 no es va realitzar informe de control, i per tant tampoc el
Pla  d'acció,  ja  que  la  I.G.A.E.,  no  havia  regulat  el  contingut  d'aquest.  Per
consegüent no procedeix la valoració del pla d'acció.

VI.-  ACTUACIONS  PROCEDENTS  UNA  VEGADA  ELABORAT
L'INFORME  RESUM  DELS  RESULTATS  DE  CONTROL  INTERN  DE
L'EXERCICI 2019.

A tenor  del  que  es  disposa  per  l'article  37.2  del  Reial  decret  424/2017
“L'informe resum serà remés al Ple, a través del President de la Corporació, i a la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre
de  cada  any  i  contindrà  els  resultats  més  significatius  derivats  de  les  de  les
actuacions  de  control  financer  i  de  funció  interventora  realitzades  en  l'exercici
anterior”.

A causa de la pandèmia COVID-19, els terminis indicats van ser paralitzats
i per tant el termini finalitza el pròxim 1 d'agost.

Aquest informe, una vegada prenga raó del mateix el Ple de la Corporació
serà  remés  via  telemàtica  a  través  de  l'aplicació  web  RICEL,  a  la  Intervenció
general de l'estat.

Una vegada remés l'informe resum de control intern al Ple de la Corporació
i a tenor del que es disposa per l'article 38 del Reial decret 424/2017 el President de
la Corporació formalitzarà un pla d'acció que determine les mesures a adoptar per
a esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments que es posen de manifest
en l'informe resum referit en l'article anterior.

El pla d'acció s'elaborarà en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió
de  l'informe  resum  al  Ple  i  contindrà  les  mesures  de  correcció  adoptades,  el
responsable d'implementar-les i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a
la gestió de la pròpia Corporació com a la dels organismes i  entitats públiques
adscrites o dependents i de les quals exercisca la tutela.

El  pla  d'acció  serà  remés  a  l'òrgan  interventor  de  l'Entitat  Local,  que
valorarà la seua adequació per a solucionar les deficiències assenyalades i en el
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seu cas els resultats obtinguts, i informarà el Ple sobre la situació de la correcció de
les febleses posades de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que
el Ple realitze un seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la
millora de les gestió econòmic financera».

La corporació queda assabentada.

***

6.2. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2019

Es procedeix en primer lloc a votar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, la qual cosa
s'aprova amb unanimitat (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, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno
Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán).

La regidora delegada Mar Albuixech Ponce, procedeix a donar compte de l'assumpte.

No es promou debat.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb nou vots
a  favor  d'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, tres vots en contra de Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra  i Josep Magraner i Ramón i una abstenció de Rafael Enrique
Beltrán.

Vist l'informe de formació del Compte General de 2019 de la Intervenció Municipal,
com a òrgan competent en la seua formació, i que és del següent tenor literal:

“A tenor del que es disposa per l'article 208 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'ha
format  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'Ordre HAP 1781/2013 de 20 de setembre.

El compte general,  a tenor del que es disposa per l'article 209 del T.R.L.R.H.L.
estarà format 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  servei  de  neteja  d'edificis  públics,
posteriorment i durant l'exercici 2018 se li va encomanar les tasques de manteniment en
matèria  de  lampisteria  d'edificis  públics  municipals.  Els  comptes  de  l'Entitat  van  ser
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aprovades 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 forma dins del
termini  legalment  establit  (abans  del  22  d'agost  de  2020).  Els  comptes  de  la Societat
mercantil  municipal  de  servicis  públics  d’Almussafes,  van  ser  aprovades  per  la  Junta
General d'accionistes el passat 7 de maig de 2020, segons consta en certificat emés per la
Secretària de la Junta General, Dª Maria Dolores Villarroya Pastor, i han sigut remeses a la
Intervenció per correu electrònic el passat 26 de juny del corrent.

El  compte  general  ha  de  ser  sotmesa  a  Dictamen  de  la  Comissió  especial  de
Comptes abans del del pròxim 7 de setembre.

No  ha  sigut  possible  acompanyar  l'informe  d'auditoria  financera  i  de  legalitat
corresponent a l'exercici 2019 dels comptes de l'empresa pública a causa del retard en la
remissió d'informació a la consultora externa DULA AUDITORS SL.

Amb aquestes excepcions i limitacions el resum del compte de l'entitat és el següent:

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

1.- BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019:

ACTIU:

DEFINICIÓ EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

A) ACTIU NO CORRENT 44.589.482’68 41.569.865’39

    I.- Immobilitzat intangible 75.420’06 60.439’50

    II.- Immobilitzat material 44.314.062’62 41.309.425’89

    III.- Inversions immobiliàries 0’00 0’00

    IV.- Patrimoni públic del sòl 0’00 0’00

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

200.000’00 200.000’00

    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 9.806.464’05 10.625.193’26

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

    II.- Existències 0’00 0’00
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    III.- Deutors i altres comptes a cobrar a curt
termini

1.052.090’81 1.272.763’86

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

0’00 0’00

    V.- Inversions financeres a curt termini 21.576’04 66.887’59

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

    VII.-  Efectiu  i  altres  actius  *liquidos
equivalents

8.732.797’20 9.285.541’81

TOTAL ACTIU (A+B) 54.395.946’73 52.195.058’65

PASSIU:

DEFINICIÓ EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

A) PATRIMONI NET 48.920.841’02 45.593.825’29

    I.- Patrimoni 27.794.024'86 27.794.024'86

    II.- Patrimoni generat 21.126.816’16 17.799.800’43

    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 3.422.164’24 3.802.409’01

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

    II.- Deutes a llarg termini 3.422.164’24 3.802.409’01

    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

C) PASSIU CORRENT 2.052.941’47 2.798.824’35

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

    II.- Deutes a curt termini 379.944’91 918.204’94

    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

1.182.413’82 1.494.255’41
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    V.- Ajustos per periodificació a curt termini 0’00 0’00

TOTAL PASSIU (A+B+C) 54.395.946’73 52.195.058’65

2.- COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL:

CONCEPTE EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

1.- Ingressos tributaris i urbanístics 13.180.936’01 11.642.560’87

2.- Transferències i subvencions rebudes 3.492.517’86 5.860.679’90

3.- Vendes i prestacions de serveis 360.337’02 362.973’51

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

94.242’44 -466.088’19

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

0’00 0’00

6.- Altres ingressos de gestió ordinària 576.454’01 136.443’56

7.- Excessos de provisions 0’00 0’00

A)  TOTAL  INGRESSOS  DE  *GESTION
ORDINÀRIA

17.704.487’34 17.536.569’65

8.- Despeses de personal -6.158.426’66 -5.910.646’57

9.- Transferències i subvencions concedides -2.315.108’22 -2.431.672’53

10.- Aprovisionaments -373.839’33 0’00

11.- Altres despeses de gestió ordinària -5.111.440’18 -5.228.208’02

12.- Amortització de l'immobilitzat -543.960’00 -522.891’46

B)  TOTAL  DESPESES  DE  GESTIÓ
ORDINÀRIA

-14.502.774’39 -14.093.418’58

         I.-  RESULTAT  (ESTALVI  O
*DESAHORRO) G.ORDINÀRIA

3.201.712’95 3.443.151’07

13.-  Deterioració  de  valor  i  resultats  per
alienació immobilitzat

4.821’49 -2.030’22

14.- Altres partides no ordinàries 2.010’33 9.756’97

   II.-  RESULTAT  *OPERAC.  NO
FINANCERES

3.208.544’77 3.450.877’82

15.- Ingressos financers 150.963’26 32.938’69

16.- Despeses financeres -28.017’81 -36.918’65
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17.- Despeses financeres imputades a l'actiu 0’00 0’00

18.- *Variacion de valor raonable en actius i
passius financers

0’00 0’00

19.- Diferències de canvi 0’00 0’00

20.-  Deterioració  de  valor,  baixes  i
alienacions de *act. i passius 

-4.474’49 -3.188’59

21.-  Subvencions  per  a  la  *financiacion
d'operacions financeres

0’00 0’00

     III.-  RESULTAT  DE  LES  *OPER.
FINANCERES

118.470’96 -7.168’55

     IV.-  RESULTAT  (ESTALVI  O
*DESAHORRO) NET EXERCICI

3.327.015’73 3.443.709’27

            Ajustos en la *cta del resultat del
*ejer. anterior

          RESULTAT AJUSTAT 3.327.015’73 3.443.709’27

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 2019:

ACTIU:

2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT 24.482’60 24.096’48

I.- Immobilitzat intangible 160’35 296’48

II.- Immobilitzat material 24.322’25 23.800’00

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

VI.- Actius per impost diferit 0’00 0’00

B) ACTIU CORRENT 163.421’75 223.270’52

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

II.- Existències 62.690’19 66.455’17
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          1.- Comercials 62.579’24 66.344’22

                 300 Existències 62.579’24 66.344’22

          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. 88.404’63 130.218’39

         1.- Clients per vendes i prestacions de serveis 59.810’29 127.478’34

                 4300.- Clients 59.810’29 127.478’34

          4.- Personal 17.777’39 0’00

               460.- Bestretes de remuneracions 17.777’39 0’00

         6.-  Altres  crèdits  amb les  Administracions
públiques

10.816’95 2.740’05

                470.- Hisenda pública, deutora per I.V. A. 770’39 2.740’05

                472.- Hisenda pública, I.V. A. suportat 8.924’50

                473.- Hisenda pública, *retenc i pagaments a
cte

1.122’06

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 12.326’93 26.596’96

        1.- Tresoreria 12.326’93 26.596’96

               570 Caixa 0’00 553’14

PATRIMONI NET I PASSIU

2019 2018

A) PATRIMONI NET 185.889’30 212.417’29

A-1) Fons propis 185.889’30 212.417’29

  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

  V Resultats d'exercicis anteriors 12.417’29 2.648’38
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     1. Romanent 12.417’29 2.648’38

         120 Romanent 12.417’29 2.648’38

       VII.- Resultat de l'exercici -26.527’99 9.768’91

            129 Resultat de l'exercici -26.527’99 9.768’91

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 *CORRIE*NTE 0’00 0’00

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

       II.- Deutes a llarg termini 0’00 0’00

       III.- De *udasamb *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 2.015’05 34.949’71

  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.

2.015’05 34.949’71

               1.- Proveïdors 89’15 27.390’85

                     4000 Proveïdors 89’15 27.390’85

               3.- Creditors varis 3.074’46 1.704’90

                     4100 Creditors per prestacions de
serveis 

3.074’46 1.704’90

              4.- Personal (remuneracions pendents de
pagament)

486’30 486’30

                    465 Remuneracions pendents de
pagament

486’30 486’30

              5.- Passius per impost corrent -1.132’84 -1.780’53

                    4752 Hisenda pública, creditora per I.S -1.132’84 -1.780’53
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             6.- Altres deutes amb les Administracions
públiques

-502’02 7.148’19

                 4750 H.P., creditora per IVA -64’59 0’00

                 4751  H.P.,  creditora  per  *ret.
practicades

1.473’63 1.380’39

                 476 Organismes de la S.S creditors -221’75 1.593’48

                 477 Hisenda Publica, IVA repercutit -1.689’31 4.174’32

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

COMPTE DE PERDUDES I GUANYS
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*ANALISIS DE LES DADES RESULTANTS DEL COMPTE GENERAL.

   

2019 2018

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis 359.172,47 330.334,02

b) Prestació de serveis 359.172,47 330.334,02

705 Prestacions de serveis 359.172,47 330.334,02

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 -38.542,12 4.054,87

a) consum de *mercaderias -38.164,13 4.670,70

600 compres de mercaderies -34.399,15 -57.173,52

610 *variacion d'existències de mercaderies -3.764,98 61.844,22

b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles -377,99 -368,83

601 Compra de matèries primeres -377,99 -368,83

602 Compres d'altres aprovisionaments 0,00 0,00

c) Treballs realitzats per altres empreses 0,00 -247,00

607 Treballs realitzats per altres empreses 0,00 -247,00

5. Altres ingressos d'explotació 0,00 23.800,00

6. Despeses de personal -317.249,29 -321.200,57

a) Sous, salaris i assimilats -253.944,96 -258.476,79

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

b) Càrregues socials -63.304,33 -62.723,78

642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa -63.304,33 -62.723,78

7. Altres despeses d'explotació -27.119,88 -28.361,13

a) Serveis exteriors -27.119,88 -28.361,13

621 Arrendaments i *canones -4.625,94 0,00

622 Reparacions i conservació -310,46 -60,00

623 Serveis professionals independents -11.749,29 -19.046,28

625 primes d'assegurança -1.202,28 -1.167,27

626 Serveis bancaris i similars -150,93 -112,44

627 Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 -490,00

628 subministraments -734,91 -574,56

629 Altres serveis -8.346,07 -6.910,58

8. Amortització de l'immobilitzat -346,94 -136,13

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no inancer i unes altres

10. Excés de provisions

11. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 1.277,85

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -24.085,76 9.768,91

12. Ingressos inancers

13. Despeses inanceres

14- Variació de valor raonable en instruments inancers

15 Diferències de tipus de canvi

16. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments inancers

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

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOST (A.1+A.2) -24.085,76 9.768,91

17. Impostos sobre beneicis -2.442,23 0,00

6300 Impost corrent -2.442,23 0,00

A.4) *RESULT. DE L'EXERCICI PROCEDENT DE *OPERAC CONTINUADES (A.3+17) -26.527,99 9.768,91

B) OPERACIONS INTERROMPUDES

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

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18) -26.527,99 9.768,91
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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 altra documentació obrant
en  l'expedient  es  dedueix  que  l'Ajuntament  compleix  amb  els  paràmetres  del  bloc
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L'Ajuntament presenta bons índex de solvència i liquiditat.

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 això s'han dissenyat processos que
s'adapten a la nova legislació, i evitar la proliferació de contractes menors, que en estar
exclosos de control previ, poden donar lloc a contractacions de quanties per damunt del que
s'estableix per la legislació vigent per al contracte menor. Haurà de controlar-se per l'òrgan
de contractació i organismes gestors de la despesa, que cap creditor contracte per damunt
del que s'estableix 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  desenvolupament per al  manteniment de la capacitat  operativa dels serveis
informàtics  municipals.  Destinar  recursos  a  aquesta  finalitat  agilita  i  garanteix  el  bon
suport  administratiu  als  serveis  finalistes,  que  d'una  altra  manera  podria  arribar  a
col·lapsar.

El  notable  increment  de  tasques  dels  serveis  transversals  a  causa  de  canvis
normatius  i  obligacions  de  remissió  d'informació  i  rendició  de  comptes  fa  necessari
mantindre  l'esforç  en  les  plantilles  d'aquests,  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  aquests  paràmetres  ve  imposada  a  la  Intervenció
municipal,  a més del deure de subministrar aquesta informació al  Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques. El Govern municipal hauria de continuar donant suport a la
labor dels òrgans de control intern com a garantia de transparència i bona administració
dels recursos públics.

El  compte  general  referent  a  l'entitat  principal  presenta  paràmetres  i  ràtios
adequats.

Durant l'exercici 2019 es van complir tots els terminis tant en rendició i remissió a
la Sindicatura dels comptes rendits, com en remissió d'informació al Ministeri d'Economia,
Hisenda i  Funció  pública.  Ha  de  continuar-se  en  aquesta  línia  per  a  evitar  efectes  no
desitjats a causa d'incompliments.
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Durant l'exercici 2019 s'han tramitat expedients d'omissió de fiscalització. Hauran
de  prendre's  totes  les  mesures  necessàries  per  a  evitar  el  tràmit  d'expedients  sense  la
preceptiva fiscalització i altres tràmits necessaris.

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. Aquest procés va culminar el passat 24 de gener
de 2017 mitjançant la formalització i elevació a escriptura pública dels estatuts. L'empresa
es va constituir com a mitjà propi municipal.

Durant l'exercici 2017 l'únic encàrrec realitzat va ser la neteja d'edificis públics
municipals, que es va iniciar el mes de febrer d'aquest exercici. Durant l'exercici 2018, es va
realitzar l'encàrrec de manteniment i llanterneria en edificis públics municipals.

Els  Comptes  formulats  per  l'empresa  pública  estan  pendents  de  l'emissió  del
corresponent  informe  de  control  financer  posterior  i  control  de  legalitat  que  marcaran
definitivament  si  els  Comptes  rendits  reflecteixen  la  vertadera  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,  serveis  i  subministraments,  en  matèria  de
contractació  de  personal  i  altres  normes  que  siguen  aplicables  al  funcionament  de
l'empresa. Per tant el pronunciament sobre el reflex de la vertadera realitat patrimonial es
realitzarà en l'informe auditor i  de compliment del  qual  es donarà compte al  Ple de la
Corporació una vegada s'eleve a definitiu.

Els  comptes  formulats  de  l'empresa  van  ser  presentats  i  aprovats  per  la  Junta
General  d'accionistes  el  passat  7  de  maig  i  remeses  a  aquesta  Intervenció  per  correu
electrònic el passat 26 de juny. Els comptes rendits a la Junta General estan formats per la
memòria abreujada, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. 

Analitzada la documentació rendida s'observen les següents incongruències:

- Balanç de situació:

En l'actiu:

Compte 4300 Clients.- Presenta un saldo de 59.810’29 euros. Ates l'encàrrec de gestió, i
segons la comptabilitat municipal, el saldo pendent de pagament a 31 de desembre de 2019
ascendia a 22.633’03 euros. A més s'ha tramitat un expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits a favor de EMSPA, S.L., corresponent a factures de l'exercici 2019, presentades en
2019,  sense  garantia  de  cobertura  pressupostària  en  l'exercici  d'origen  per  import  de
9.336’02 euros. Per tant, el saldo pendent de cobrament, segons la comptabilitat municipal
ascendia a 31 de desembre de 2019 a 31.969’05, existint una discrepància de 27.841’24
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euros. Aquesta  discrepància  haurà  d'aclarir-se  en  l'auditoria  financera,  i  podria
incrementar les pèrdues, si no consta suport documental suficient.

Compte 300 Existències comercials.- Presenta un saldo de 62.579’24 euros. No s'aporta
inventari detallat del desglossament d'aquestes existències, per tant no pot comprovar la
seua veracitat En l'exercici 2018 es va indicar en aquest compte una excepció, per part de
l'auditor.

Compte 470.- Hisenda pública deutora per IVA.- Presenta un saldo de 770’39 euros i alhora
en el passiu apareix el compte 4750 Hisenda pública creditora per IVA per import 64’59
amb saldo deutor. No té cap sentit que apareguen aquests dos comptes. Hauria d'aparéixer
únicament una de les dues amb saldo. És més si tots dos comptes tenen saldo deutor el
correcte  hauria  de ser  que el  compte 470 apareguera  amb el  saldo deutor  de  tots  dos
comptes.

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

Compte 473.- Hisenda pública per pagaments i retencions a compte.- Apareix amb saldo
deutor.  Aquest  compte,  igual  que  ocorre  amb  els  comptes  472  (Hisenda  pública  IVA
suportat) i  477 (Hisenda pública IVA repercutit) ha d'estar cancel·lada a final d'any.  El
compte 473 recull els pagaments a compte de l'Impost de Societats que segons el resultat
que es llance a final d'any, el saldo es comptabilitzarà en la 4752 Hisenda pública creditora
per I.Societats o a la 4709 Hisenda pública deutora per devolució d'impostos.

De les dades que apareixen en el Balanç de Situació i  de Perduès i  Guanys, es
dedueix que l'import dels pagaments a compte correspon al benefici declarat en l'exercici
2018. Per tant,  aquesta Intervenció entén que, s'haurien d'haver cancel·lat a data 31 de
desembre de 2018 i deixar el saldo creditor o deutor, segons corresponga, en el compte 4709
o 4752.

Compte 572.- Bancs.- Presenta un saldo de 12.326’93, inferior al dels exercicis 2017 i 2018.
Això està produint tensions de tresoreria durant l'exercici 2020. Hauran d'analitzar-se els
motius de la disminució dels saldos en tresoreria i corregir-se.

En el passiu:

Compte 4752 Hisenda pública, creditora per impost de societats.- Presenta un saldo deutor,
que tal com s'explica en el compte 473 de l'actiu, al no estar aquesta cancel·lada, no sembla
que el saldo que llança el compte 4752, siga el correcte. El compte 4752 no pot presentar
saldo deutor tal com presenta. De ser aquest saldo deutor correcte, el compte adequat no
seria la 4752 sinó la 4709. Aquesta Intervenció segueix sense entendre que es presente un
compte de l'impost de societats amb saldo deutor i alhora presente el compte 6300 amb
despesa per impost de societats.
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Compte  477  Hisenda  pública,  IVA repercutit.-  Aquest  compte  no  hauria  de  constar  al
tancament de l'exercici. Els saldos dels comptes 472 i 477 haurien d'haver-se regularitzat a
fi d'exercici, però ja no sols això, és que el compte 477 (típicament creditora) presenta saldo
deutor.

Compte 476 Organismes S. S. creditors.- Compte típicament creditor, presenta saldo deutor.
Si el saldo és correcte la codificació adequada no seria el compte 476 sinó el compte 4710
“Organismes de la Seguretat social deutora”

Compte 4750 Hisenda pública creditora per IVA.- Compte típicament creditor, apareix amb
un saldo deutor de 64’59, que de ser correcte hauria d'haver-se comptabilitzat en el compte
4700 i afegir-ho al seu saldo deutor tal com s'assenyala en l'explicació del compte 4700.

En el Compte de Pèrdues i Guanys:

Apareix  el  compte  6300  “Impost  de  Societats”  per  import  de  2.442’23  euros.  Aquesta
Intervenció entén que la despesa imputada a aquest compte correspon a l'exercici 2018 i per
tant hauria d'haver-se comptabilitzat l'any 2018 en aplicació del principi de la meritació.
D'haver  estat  comptabilitzat  en l'exercici  2018,  hauria disminuït  els  beneficis  en aquest
exercici i les pèrdues en el present exercici 2019.

L'empresa pública presenta pèrdues per import de 26.527’99 euros. 

És el primer any que presenta pèrdues formalment.

Haurien d'analitzar-se els motius que han portat a aquestes pèrdues i prendre les
mesures correctores tant en costos com en ingressos.

Aquestes  pèrdues  suposen  incompliment  de  l'estabilitat  pressupostària  per  a
l'empresa pública. Per tant hauran de prendre's totes les mesures necessàries per a tornar a
la situació d'estabilitat durant l'exercici 2020.

Hauran de prendre's  les  mesures  necessàries  per  part  dels  gestors  de l'empresa
pública perquè es procedisca a una adequada comptabilització dels fets patrimonials, i així
evitar  incidències  negatives  en  les  anàlisis  que  la  Sindicatura  de Comptes  realitza dels
comptes públics.

L'Empresa municipal hauria d'integrar-se en la plataforma de contractació i aplicar
el calendari per a la remissió d'informació a l'Ajuntament, i així evitar incompliments.

No es realitza cap recomanació a l'espera dels resultats de l'informe auditor i de
l'anàlisi detallada dels comptes de l'empresa pública, ja que a la data del present informe no
es compta amb informació suficient per a realitzar recomanacions.
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El  Compte  General  s'ha  format  en  termini  i  respecte  de  l'Entitat  principal  la
comptabilitat s'ha emportat concorde a la normativa vigent, en tant que la comptabilització
de les operacions en l'empresa pública presenta les deficiències que s'indiquen.”

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada
el 31 d'agost de 2020.

Vist l'Edicte del Butlletí Oficial de la Província, publicat el dia 11 de setembre de
2020, i d'exposició al públic durant el termini de 15 dies en el transcurs dels quals podrà ser
examinat pels interessats a més de poder presentar reclamacions en l'esmentat termini i huit
dies més.

Vist que en data 28 d'octubre de 2020 s'ha emés certificat pel Registre General de
l'Ajuntament d'Almussafes, on es fa constar que no s'ha presentat cap reclamació.

El Ple de la Corporació aprova el Compte General de l'exercici 2019 amb caràcter
definitiu i acorda la seua  posterior 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 qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

***

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7 RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA.  Donar  compte  dels  decrets  d'Alcaldia  des  del
1473/2020 fins al a 1704/ 2020

No es formulen preguntes sobre aquestes resolucions. La Corporació queda assabentada.

8. PRECS

El Sr. Magraner es mostra preocupat per l'estat del Parc dels Eres.

La regidora delegada d'urbanisme Davinia Calatayud respon que s’està treballant en això.

9. PREGUNTES

El  Sr.  Magraner,  de  Compromís,  pregunta  sobre  els danys  que  s'han  produït  en  les
instal·lacions municipals a conseqüència de les pluges torrencials d'aquests dies.

El Sr. a lcalde explica els danys que s'han detectat en les instal·lacions municipals i afig que
encara estan concretant-se per a efectuar la seua valoració.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 13.53 hores del dia
d'inici;  de  tot  això  s'estén  aquesta  acta  autoritzada  per  mi  la  secretària,  en  unió  de
l'enregistrament sonor que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la sessió
i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que estableixen els art. 89 i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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