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INFORME

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del Compte General de l'Ajuntament d'Almassora
corresponent a l'exercici 2018 i conforme al que es disposa en l'article 212.2 del RDL 2/2004 pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'informa:
1r. Legislació aplicable:
- Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (TRLRHL)
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local.
- Reial decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
2n. Que tal com disposen els articles 208 i 209 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), a la terminació de l'exercici pressupostari es
formarà el Compte General per la Intervenció i posarà de manifest la gestió realitzada per l'Entitat
Local en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
El Compte General està integrat per:
a) El compte de l'Ajuntament d'Almassora.
b) El compte de la societat mercantil de capital íntegrament municipal Residència Municipal
Tercera Edat d'Almassora S.A.M.

3r. Que segons estableix l'art. 212 del TRLRHL, els estats i comptes de l'entitat local seran
rendides pel seu president abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al qual corresponguen.
Les dels organismes autònoms i societats mercantils el capital de les quals pertanga íntegrament a
aquella, rendides i propostes inicialment pels òrgans competents d'aquests, seran remeses a
l'entitat local en el mateix termini. El compte de l'Ajuntament ha sigut rendida en data 3 d'abril de
2019. Per part seua, els comptes de la societat mercantil de capital íntegrament municipal
Residència Municipal Tercera Edat d'Almassora S.A.M s'han rendit el 25 de març de 2019.
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4t. Tal com estableix l'article 119 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat
Valenciana, els comptes generals, així com els seus justificants i la documentació complementària
estaran a la disposició dels membres de la comissió, perquè la puguen examinar i consultar, com a
mínim, quinze dies abans de la primera reunió.
5é. En la comptabilitat de 2018 es posen de manifest tres incompliments que fins hui no han sigut
resolts:
a) No es comptabilitzen els ajornaments/fraccionaments de deute pel fet que la integració de
comptabilitat amb recaptació no es pot realitzar en utilitzar-se el sistema de plans de pagament.
b) No es doten amortitzacions de l'immobilitzat atés que no està integrada l'aplicació d'inventari
amb comptabilitat.
c) No es comptabilitzen adequadament les subvencions de capital rebudes, pel fet que no existeix
la integració d'inventari amb comptabilitat que permeta portar el seu seguiment individualitzat.
6é. Una vegada formada el Compte, ha de sotmetre's a la Comissió Especial de Comptes per al seu
informe segons estableix l'art. 212.2 TRLHL per a després ser exposada al públic durant 15 dies, al
costat del dictamen. Una vegada resoltes les reclamacions, objeccions o observacions presentades
ha de sotmetre's, de nou, a la Comissió Informativa.
7é. Conforme al que s'estableix en l'art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre pel qual
s'aprova el reglament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, s'ha incorporat a l'expedient del
Compte General un annex sobre el compliment de la LOEPSF en termes consolidats de
l'ajuntament d'Almassora juntament amb la Residència de la Tercera Edat "Vicente Vilar Morellá".
D'aquest annex s'obté que es compleix l'objectiu d'estabilitat Pressupostària, amb una capacitat de
finançament d'1.814.803,68 €. Es compleix amb la regla de la despesa a l'ésser la despesa
computable de 2018 en termes consolidats 17.996.079,06 , inferior al límit de despesa computable
que ascendeix a 18.189.085,16 €.
Per tot l'anterior s'informa favorablement l'aprovació del Compte General.
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