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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'Informe estan expressades en euros. Se n'ha fet un arrodoniment per no 
mostrar els cèntims; les dades representen sempre l'arrodoniment de cada valor exacte, i no la suma dades 
arrodonides. 
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1. OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2010, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
en la sessió del dia 28 de desembre de 2009, s'ha acordat fiscalitzar el Compte General 
de l'exercici de 2008 de l'Ajuntament del Campello, ja que a la data d'aprovació del citat 
Programa encara no havien presentat el Compte General corresponent a l'exercici de 
2008. 

La fiscalització s'ha realitzat amb l'objectiu de comprovar si el resultat pressupostari i el 
romanent de tresoreria del Compte General del citat exercici s'ajusten als principis 
comptables que hi són d'aplicació; així com per a verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels contractes públics (tal com es detalla en l'apartat 2 de l'Informe). 

La fiscalització ha comprés també la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l'Ajuntament del Campello relacionats amb les 
àrees citades. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

D'acord amb els objectius descrits en l'apartat 1 de l'Informe, la fiscalització efectuada 
ha consistit a determinar si el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2008 de l'Ajuntament del Campello han sigut confeccionats de forma 
adequada, conformement als principis comptable que hi són d'aplicació; així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent durant el citat exercici, en relació amb 
l'elaboració, formulació i aprovació del pressupost i amb la informació que s'ha de 
facilitar al Ple de l'Entitat, i les causes que han determinat el retard en la presentació del 
Compte General corresponent a l'exercici de 2008. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a les “Directrius tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast anteriorment 
assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els objectius assenyalats en l'apartat 1 de l'Informe, i amb l'enfocament 
descrit en l'apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de l'Ajuntament del 
Campello, de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a la gestió dels 
contractes administratius adjudicats i vigents en l'exercici de 2008; així com l'adequació 
de la formalització del pressupost, de la presentació dels comptes anuals i de la 
informació que s'ha de facilitar al Ple de l'entitat local. 

La revisió efectuada ha consistit bàsicament a verificar, per mitjà de proves selectives, 
el compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en les següents normes 
jurídiques: 

Normes generals 

- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 
Públics. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per mitjà del qual s'aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL). 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL). 
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- Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

- Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

- Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de Béns de les Entitats Locals (RBEL). 

- Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, per mitjà del qual s'estableix el règim de 
les retribucions dels funcionaris d'Administració local. 

- Decret de 17 de juny de 1955, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals. 

Gestió pressupostària i comptabilitat 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el 
text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LGEP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 

- Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

- Reial Decret 1.463/2007, de 2 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el 
reglament que desenvolupa la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals (RGEP). 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa, en 
matèria de pressuposts, el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA/4.041/2004, de 23 de novembre, 
per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local (ICAL). 

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

Contractació 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 2.1 de l'Informe, 
no s'han posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis i a la 
normativa comptable que hi són d'aplicació, ni tampoc la presentació dels comptes 
anuals conformement al que s'indica en la normativa vigent. 

S'ha de dir, no obstant això, que els projectes de despesa i les despeses amb fiançament 
afectat no estan integrats en el sistema d'informació comptable implantat a l'Ajuntament 
(tal com indiquem en l'apartat 5.2 de l'Informe). En aqueix sentit, s'ha comprovat que el 
registre per mitjà del qual es fa el seguiment i control dels dits projectes i despeses, no 
inclou determinada informació essencial; aquesta circumstància limita la comprovació 
de la correcció del càlcul de les desviacions de finançament (tal com s'indica en els 
apartats 7.1 i 7.2 de l'Informe). 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 2.2 de l'Informe, s'han 
posat de manifest, durant l'exercici objecte de la fiscalització, els següents 
incompliments rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en 
relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) L'Ajuntament no s'ha ajustat al manament legal d'aprovar el pressupost sense 
dèficit inicial, establit en l'article 165.4 de la LRHL, ja que ha faltat al principi 
material d'equilibri o anivellament pressupostari en establir determinades 
previsions d'ingressos que no s'ajusten als informes dels serveis municipals i que 
manquen de justificació (tal com es detall en l'apartat 6.1 de l'Informe). 

b) L'Ajuntament no ha complit les principals obligacions establides en els articles 
19.3 i 22.1 de la LGEP al no ajustar l'aprovació, execució i liquidació del 
pressupost de 2008 al principi d'estabilitat pressupostària, ja que el Ple no va 
aprovar cap pla economicofinancer de reequilibri a un termini màxim de tres 
anys (tal com s'analitza en l'apartat 7.1 de l'Informe). 

c) L'inventari de béns i drets de l'Ajuntament no incorpora nombrosos béns de 
titularitat municipal i no està valorat, malgrat el que es disposa en l'article 86 del 
TRRL i en les disposicions complementàries del RBEL (d'acord amb el que es 
diu en l'apartat 5.3 de l'Informe). 

d) Els principis de transparència, no discriminació i igualtat de tracte entre els 
candidats, establits en l'article 1 de la LCSP, es veuen afectats en aquells 
expedients que es comenten en els apartats 8.4 i 8.6 de l'Informe, en els casos en 
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què els informes tècnics no justifiquen adequadament les puntuacions 
concedides a cada licitador. 

e) En l'obra corresponent a l'expedient 187/08, l'Ajuntament no ha sigut rigorós a 
l'hora de comprovar els compromisos adquirits pel licitador, en funció dels quals 
es va fer l'adjudicació del contracte, i tampoc no reclamà les penalitzacions que 
hi podia haver exigit. Aquestes circumstàncies han desvirtuat els principis de 
transparència, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, establits 
en l'article 1 de la LCSP. 

f) Les garanties jurídiques i tècniques del perfil de contractant de l'Ajuntament són 
insuficients, perquè el sistema informàtic que el suporta no compta amb el 
dispositiu de segellat de temps (que permet acreditar de forma fefaent el moment 
d'inici de la difusió pública dels documents que s'hi inclouen) i perquè aqueixos 
documents no estan signats electrònicament; cosa que incompleix el que es 
disposa en l'article 42.3 i en la disposició addicional dinovena.1.f) de la LCSP, 
respectivament (tal com s'indica en l'apartat 8.7 de l'Informe). 

g) L'Ajuntament ha formalitzat la contractació del servei de manteniment, 
instal·lació i subministrament de la senyalització horitzontal i vertical, així com 
dels serveis d'il·luminació extraordinària i d'espectacles de focs artificials, sense 
ajustar-se als procediments establits en la legislació de contractes del sector 
públic i al marge dels principis de publicitat i concurrència que han de regir tots 
els contractes que realitzen les administracions públiques (tal com es detalla en 
l'apartat 8.8 de l'Informe). 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi del Campello es troba a la província d'Alacant i la seua població és de 
26.043 habitants, segons el padró municipal a 1 de gener de 2008. Interessa destacar que 
el percentatge de població estrangera del municipi és del 32% i que des de l'any 2001 la 
població s'hi ha incrementat en un 35%. 

El municipi disposa de 23 quilòmetres de costa i la seua població residencial en època 
estival assoleix una xifra aproximada de 100.000 habitants; el sector turístic és la seua 
principal activitat econòmica. Després de les eleccions de l'any 2007, la corporació està 
formada per 21 membres. 

Tal com indiquem en l'apartat 5.2 de l'Informe, a l'Ajuntament no hi ha organismes 
autònoms municipals, ni societats mercantils el capital social de les quals siga 
íntegrament de l'Entitat. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat com de classe primera, raó per la qual els 
llocs de treball de Secretaria i Intervenció estan reservats a funcionaris que es troben en 
possessió de l'habilitació de caràcter estatal de categoria superior. 

La Intervenció municipal té assignades les funcions públiques de comptabilitat i de 
control intern establides en els articles 204 i 213 de la LRHL. Quant a la seua 
organització, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- El lloc de treball d'Intervenció està ocupat, mitjançant un nomenament 
provisional, per una funcionària que té l'habilitació de caràcter estatal de 
categoria d'entrada; hem comprovat que aquesta situació de provisió temporal 
del lloc de treball es manté des de fa més de cinc anys. 

- S'ha comprovat que, malgrat l'entitat de l'Ajuntament i del pressupost que 
gestiona, dels sis llocs de treball que conformen l'organigrama d'Intervenció, 
solament se n'ocuparen quatre durant l'exercici de 2008 –en termes mitjans–; 
destacant la falta de cobertura de la plaça de cap del servei de gestió 
pressupostària i financera. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, interessa observar que la 
Intervenció no compta amb el personal ni els mitjans tècnics necessaris i suficients per a 
poder complir amb les obligacions que li assigna la normativa vigent. Aquesta 
circumstància, l'hauria de resoldre l'Ajuntament, que està adherit a la Carta de Bones 
Pràctiques en l'Administració Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana, en la 
qual s'estableixen una sèrie de principis que han de regir l'actuació municipal, entre els 
quals es troben la transparència i rendició de comptes i el compliment dels principis 
d'eficàcia i eficiència. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació 

Els tràmits referits al Compte General de l'exercici de 2008 (formació per part de la 
Intervenció municipal, dictamen informatiu de la Comissió Especial de Comptes, 
publicitat de l'exposició per a al·legacions i rendició per part de l'Alcalde), es van fer 
sense ajustar-se als terminis establits en l'article 212 de la LRHL. 

El Compte General de l'exercici de 2008 es va presentar en la Sindicatura de Comptes el 
20 de gener de 2010, abans d'haver sigut aprovat pel Ple de l'Entitat (tràmit que es va 
realitzar el dia 9 de febrer de 2010). Cal ressaltar, així mateix, que els comptes generals 
dels exercicis de 2006 i 2007 foren aprovats pel Ple de l'Ajuntament i presentats en la 
Sindicatura de Comptes amb un notori retard respecte del termini legal establit en 
l'article 212.4 de la LRHL. 

Quant al Compte General de l'exercici de 2006, interessa observar que, en el Ple de 
l'Ajuntament del dia 31 de juliol de 2008, es va donar compte d'un escrit tramés per 
l'Ajuntament a la Sindicatura de Comptes on s'exposaven les causes per les quals no es 
podia presentar el citat Compte General en el termini legalment establit (entre altres, s'hi 
feia referència als problemes amb l'aplicació informàtica que suporta el sistema 
d'informació comptable i al canvi del titular de la Intervenció municipal). 

A més a més, s'ha de dir que la correcta tramitació del Compte General està 
condicionada per l'incompliment sistemàtic dels terminis establits per a aprovar i 
liquidar el pressupost de l'Entitat conformement al que s'estipula en els articles 169.2 i 
191.3 de la LRHL; aquestes circumstàncies dificulten el compliment dels fins de la 
comptabilitat establits en l'article 205 de la LRHL. 

En relació amb les circumstàncies anteriors, en el preceptiu informe de la Intervenció 
municipal sobre el pressupost de l'exercici de 2010 s'indica que la insuficiència de 
mitjans materials i personals assignats a aquest òrgan de control intern, ha sigut la causa 
del retard en la liquidació del pressupost de l'exercici de 2009. 

5.2 Contingut 

L'Ajuntament no disposa d'organismes autònoms ni de societats mercantils de capital 
íntegrament de la seua propietat, raó per la qual el Compte General està format 
únicament pel Compte propi de l'Entitat. El Compte General està format pel balanç, el 
compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la 
memòria corresponents a l'exercici de 2008. 

En l'examen de la documentació del Compte General (compresos els seus justificants i 
annexos), s'ha posat de manifest que el seu contingut s'ajusta al que es disposa en la 
normativa que hi és d'aplicació; llevat d'allò que es refereix a les àrees de projectes de 
despesa i de despeses amb finançament afectat, perquè el sistema informàtic comptable 
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implantat a l'Ajuntament no integra aquestes àrees comptables –d'especial 
transcendència–, a pesar d'establir-ho així la regla 11 de la ICAL. 

L'Entitat porta al marge de la comptabilitat un registre de les àrees citades, el qual 
presenta les mancances que indiquem en l'apartat 7.1 de l'Informe i s'adjunta com una 
part integrant del Compte General, encara que no segueix l'estructura establida en 
l'apartat 20 del model de memòria de comptes anuals que es recull en la ICAL. 

5.3 Informació al Ple de l'Ajuntament 

La Intervenció municipal ha de trametre al Ple de l'Ajuntament, per conducte de la 
Presidència, determinada informació sobre l'execució del pressupost, les seues 
modificacions i el moviment i la situació de la tresoreria, en els terminis i amb la 
periodicitat que el Ple establisca, conformement al que es disposa en l'article 207 de la 
LRHL. 

En relació amb el compliment de la citada previsió legal, interessa destacar que el Ple de 
l'Entitat no ha fixat –en les bases d'execució del pressupost– els terminis i la periodicitat 
de la dita obligació; raó per la qual la Intervenció, en l'exercici de 2008, no ha tramés la 
informació al Ple. 

Quant a l'obligació establida en l'article 218 de la LRHL, en el sentit que la Intervenció 
municipal ha d'elevar al Ple un informe sobre totes les resolucions adoptades per 
l'alcalde que siguen contràries als advertiments efectuats i un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos, interessa posar de manifest el següent: 

- Aqueix tràmit s'ha formalitzat en la memòria dels comptes anuals de l'exercici 
de 2008, en la qual la Intervenció ha inclòs una relació dels advertiments 
formulats en l'anàlisi dels documents o expedients examinats. 

- En quatre dels 205 advertiments formulats en l'exercici de 2008, la discrepància 
va ser resolta pel Ple conformement al que es disposa en l'article 217.2 de la 
LRHL. 

- El nombre d'advertiments efectuats per la Intervenció en l'exercici de 2008, 
afecta el 35,3% dels decrets de l'Alcaldia de contingut econòmic fiscalitzats per 
la Intervenció. 

En relació amb la manera de complir el citat article 218 de la LRHL, es considera que la 
informació s'hauria de subministrar al Ple amb major freqüència, i no solament en la 
memòria dels comptes anuals, de forma que el Ple de l'Ajuntament puga tenir un 
coneixement regular de les actuacions de la Intervenció i exercir la seua funció de 
control i fiscalització dels òrgans de govern de l'Entitat, conformement al que es disposa 
en l'article 22.2.a) de la LBRL. 

Hem comprovat que, en tres dels cinc expedients de modificació pressupostària 
formalitzats en l'exercici de 2008 relatius a crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, 



Informe de fiscalització parcial de l'Ajuntament del Campello. Compte General de l'exercici de 2008 

- 13 - 

no consta que la Intervenció vaja elevar al Ple el preceptiu informe sobre el compliment 
de l'objectiu d'estabilitat pressupostària establit per a aquest tipus de modificacions 
pressupostàries –amb independència del seu finançament– en l'article 16.2 del RGEP. 

S'ha revisat l'inventari dels béns de l'Ajuntament i s'hi han posat de manifest les 
següents circumstàncies d'interés: 

- L'inventari, que es porta en un llibre manual, no està valorat, ni existeix cap 
inventari específic de caràcter comptable; de manera que no existeix cap detall 
valorat de l'immobilitzat de l'Ajuntament, a pesar de disposar-ho així l'article 86 
del TRRL i la regla 16 de la ICAL. 

- L'inventari solament integra els béns immobles i els béns mobles de caràcter 
històric, artístic o de considerable valor econòmic; però no s'hi registra la resta 
dels béns mobles de l'Ajuntament. 

- L'última rectificació de l'inventari es va fer per acord del Ple de 26 d'abril de 
2007, i hi ha prevista una nova rectificació durant el segon semestre de l'any 
2010; per tant, no es realitza una verificació anual, en contra del que s'estableix 
en l'article 33 del RBEL. 

A part que l'article 86 del TRRL estableix que les entitats locals han de formar un 
inventari valorat de tots els béns i drets que els pertanyen, cal remarcar que, si 
l'Ajuntament no compleix adequadament aquesta obligació legal, es poden ocasionar 
perjudicis econòmics i dificultar la gestió municipal; raó per la qual es considera 
necessari que l'Entitat compte amb un inventari actualitzat i valorat dels seus béns, que 
permeta el control i la protecció de tots i cada un dels béns que l'integren. 

Una de les opcions que pot valorar l'Entitat, és la de constituir una comissió per a 
planificar i executar la correcta formació i govern de l'inventari, i per a complir les 
obligacions que la ICAL imposa en relació amb l'immobilitzat en aquesta àrea 
comptable d'especial transcendència. 
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6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Anàlisi de les previsions inicials 

A continuació es presenta un quadre comparatiu dels pressuposts inicials dels exercicis 
de 2008 i 2007, amb la participació que hi tenen cada un dels capítols pressupostaris i la 
variació experimentada entre tots dos exercicis, amb les xifres expressades en euros. 

 

Capítols 

Pressupost inicial Variació 2008/07 

2008 % 2007 % Import % 

I Imposts directes 9.331.000  36% 8.429.000  33% 902.000,00 10,7% 

II Imposts indirectes 6.968.227  27% 5.939.007  23% 1.029.220,24 17,3% 

III Taxes i d'altres ingressos 4.363.153  17% 3.810.659  15% 552.493,91 14,5% 

IV Transferències corrents 4.660.000  18% 4.055.000  16% 605.000,00 14,9% 

V Ingressos patrimonials 315.620  1% 114.900  0% 200.720,00 174,7% 

VI Alienació d'inversions reals 0  0% 0  0% 0,00 - 

VII Transferències de capital 0  0% 151.434  1% (151.434,15) (100,0%) 

VIII Actius financers 12.000  0% 0  0% 12.000,00 - 

IX Passius financers 0  0% 3.000.000  12% (3.000.000,00) (100,0%) 

 Total ingressos 25.650.000   100% 25.500.000  100% 150.000,00 0,6% 

I Despeses de personal 11.343.920  44% 9.948.985  39% 1.394.935,03 14,0% 

II Despeses de funcionament 10.557.002  41% 9.005.664  35% 1.551.338,24 17,2% 

III Despeses financeres 915.340  4% 819.800  3% 95.540,03 11,6% 

IV Transferències corrents 1.060.581  4% 1.100.959  4% (40.378,08) (3,7%) 

VI Inversions reals 0  0% 2.561.434  10% (2.561.434,15) (100,0%) 

VII Transferències de capital 0  0% 590.000  2% (590.000,00) (100,0%) 

VII Actius financers 12.000  0% 12.000  0% 0,00 0,0% 

IX Passius financers 1.761.156  7% 1.461.157  6% 299.998,93 20,5% 

 Total despeses 25.650.000  100% 25.500.000  100% 150.000,00 0,6% 

Quadre 1 
 

En relació amb l'estructura del pressupost de despeses, interessa destacar l'especial 
significació de les despeses de personal i de les despeses de funcionament; tot i que 
aquesta situació està desvirtuada per l'absència de crèdits en el capítol VI, "Inversions 
reals" (motivada per la tècnica pressupostària que comentem en l'apartat 7.1 de 
l'Informe). 
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Quant a l'estructura del pressupost d'ingressos, es pot apreciar que el capítol II, "Imposts 
indirectes", representà en l'exercici de 2008 un percentatge del 27%; superior al de 
l'exercici anterior, en què va constituir el 23% del pressupost. Cal fer notar, però, que 
l'execució pressupostària d'aquesta capítol va ser del 17%. 

En el procediment d'elaboració i aprovació del pressupost municipal, cal –segons el que 
es disposa en l'article 168.1.e) de la LRHL– formalitzar l'informe economicofinancer, 
que és un document on s'exposen les bases usades per a avaluar els ingressos i les 
operacions de crèdit previstes, així com la suficiència dels crèdits per a atendre el 
compliment de les obligacions exigibles i de les despeses previstes. 

En el citat document, realitzat per la Intervenció, que acompanya el pressupost de 2008, 
es fa constar que la previsió d'ingressos per l'Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres i per la Taxa per Llicències Urbanístiques, és superior a la xifra estimada en 
l'informe de l'arquitecte municipal; a diferència del que ocorre amb la resta de les 
previsions d'ingressos, que s'han realitzat tenint en compte les liquidacions d'exercicis 
anteriors i les ordenances vigents. 

En aquest sentit, en l'informe d'Intervenció s'indica que, en el cas de complir-se 
l'estimació efectuada per l'arquitecte municipal sobre la recaptació pels dits conceptes, i 
mantenint la hipòtesi que la recaptació per a la resta d'ingressos i l'execució de les 
despeses coincidís amb les estimacions realitzades, es podria generar un dèficit 
pressupostari aproximat de 6.000.000 d'euros. 

Pel que fa als exercicis anteriors i posteriors a 2008, el quadre següent mostra l'evolució 
de les diverses previsions d'ingressos en aquests tributs i del resultat final de les 
liquidacions, per al total de tots dos conceptes; s'hi poden observar significatius 
excessos en les previsions inicials, respecte de les liquidacions definitives. 

 

Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i Taxa per Llicències Urbanístiques 

Exercici 

Previsions inicials 
Liquidació
pressupost 

Excés previsió 
pressupost / liquidació De l'arquitecte municipal En el pressupost 

2006 4.237.958 4.951.499 3.908.245 1.043.254 

2007 4.726.318 7.175.166 2.295.240 4.879.926 

2008 2.629.757 8.632.880 1.414.030 7.218.850 

2009 1.743.222 7.106.880 (321.685) 7.428.565 

2010 977.852 4.582.580 - - 

Quadre 2 
 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior, especialment les que es refereixen 
al pressupost de l'exercici de 2008, permet formular les consideracions següents. 
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- Les previsions d'ingressos per ambdós conceptes tributaris són manifestament 
injustificades, tant perquè superen àmpliament les previsions de l'arquitecte 
municipal, com perquè es troben molt allunyades dels resultats de les 
liquidacions dels diversos pressuposts municipals. 

- En conseqüència, els pressuposts dels diferents exercicis, especialment el de 
2008 (que és l'objecte de la fiscalització), no han sigut aprovats efectivament 
anivellats, atés que s'hi han previst una sèrie d'ingressos dels quals no hi havia 
suficients dades objectives perquè poguessen ser incorporats com a previsió en 
el pressupost; cosa que incompleix el que es disposa en l'article 165.4 de la 
LRHL, el qual obliga que el pressupost siga aprovat sense dèficit inicial. 

- D'aquesta forma, tampoc no es compleix el principi d'estabilitat pressupostària 
(segons el que s'indica en l'article 165.1 de la LRHL), ja que està afectat el 
superàvit de finançament calculat, en termes de capacitat de finançament d'acord 
amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals. En aquest sentit, en la liquidació del pressupost de l'exercici de 2008 
no es va complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària, puix que hi va resultar 
una necessitat de finançament superior a la permesa (tal com s'analitza en 
l'apartat 7.1 de l'Informe). 

En relació amb les despeses de personal, en l'informe economicofinancer consta que no 
s'hi compleixen els límits estipulats per al complement específic, les productivitats i les 
gratificacions en l'article 7 del Reial Decret 861/1986, per mitjà del qual s'estableix el 
règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració local. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

En l'anàlisi del procediment de tramitació i del contingut de la documentació 
incorporada al pressupost de l'Ajuntament de l'exercici de 2008, s'han posat de manifest 
les circumstàncies següents: 

- L'Entitat no s'ha ajustat als terminis prevists en els articles 168 i 169 de la LRHL 
per a l'elaboració i aprovació del pressupost de l'exercici de 2008 (tal com es 
detalla en l'apartat 5.1 de l'Informe), circumstància que va determinar la pròrroga 
del pressupost de l'exercici anterior. 

- No es va formalitzar cap decret de l'Alcaldia per fer efectiva la pròrroga del 
pressupost de l'exercici anterior, raó per la qual no consta que els crèdits 
s'ajustessen a la baixa, per les causes establides en l'article 21 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril. 
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7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

En el quadre següent mostrem, en euros, les magnituds que configuren el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2008: 
 

 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Ajusts 

Resultat 
pressupostari  

a. Operacions corrents 22.100.519 21.398.290 - 702.229  

b. D’altres operacions no financeres 107.281 2.042.706 - (1.935.425)  

1. Total operacions no financeres (a+b) 22.207.800 23.440.996 - (1.233.196)  

2. Actius financers 9.595 9.595 - 0  

3. Passius financers 3.000.000 1.761.156 - 1.238.844  

RESULTAT PRESSUPOSTARI  25.217.395 25.211.747 - 5.648  

(+) 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

288.709  288.709  

(+) 5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 1.162.148  1.162.148  

(-)  6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  1.811.914  1.811.914  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (355.409)  

Quadre 3 

L’evolució del resultat pressupostari dels últims tres exercicis liquidats, juntament amb 
la variació experimentada entre aquests, amb les xifres expressades en euros, és la 
següent: 
 

 2009 
Variació 
2009/08 

2008 
Variació 
2008/07 

2007 

a. Operacions corrents 1.959.076 179,0% 702.229 (73,5%) 2.646.647 

b. D’altres operacions no financeres (1.535.571) 20,7% (1.935.425) (599,6%) 387.423 

1. Total operacions no financeres (a+b) 423.505 134,3% (1.233.196) (140,6%) 3.034.07 

2. Actius financers (14.405) - 0 (100,0%) 457 

3. Passius financers 3.095.011 149,8% 1.238.844 58,0% 784.290 

RESULTAT PRESUPOSTARI  3.504.110  61.936,9% 5.648  (99,9%) 3.818.818  

Ajusts (3.516.366) (873,9%) (361.058)  92,1% (4.560.399)  

RESUL. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (12.256)  96,6% (355.409)  52,1% (741.581)  

Quadre 4 
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Hem comprovat que l’Ajuntament no utilitza el compte 413, “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost”, malgrat que en els exercicis de 2008 i 2009 es van 
produir reconeixements extrajudicials de crèdit per sengles quanties de 186.601 i 
149.093 euros, sense ajustar-se al que disposa la regla 71 de la ICAL, la qual obliga a 
comptabilitzar-los abans de realitzar les operacions de regularització i tancament del 
pressupost i de la comptabilitat. 

L’anàlisi del resultat pressupostari mitjançant la liquidació dels pressuposts d’ingressos 
i despeses de l’exercici de 2008 i dels dos anteriors, ha posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En l’exercici de 2008 el grau d’execució d’ingressos i despeses va ser del 60%, 
quan la mitjana dels municipis de més de 20.000 habitants de la Comunitat 
Valenciana, va ser del 75%. En el pressupost d’ingressos, aquest fet té el seu 
origen en les circumstàncies indicades en l’apartat 6.1 de l’Informe, mentre que 
en el pressupost de despeses es deu a la limitada execució de les inversions com 
a conseqüència de la tècnica utilitzada per a pressupostar i finançar i del 
tractament com a projecte de la despesa dels ingressos afectats pel patrimoni 
municipal del sòl, tal com detallem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

- El resultat pressupostari per operacions corrents disminueix en l’exercici de 
2008 un 73,5% com a conseqüència d’una caiguda dels ingressos per imposts 
indirectes tan significativa que no ha compensat l’increment dels ingressos per 
imposts directes, especialment per l’IBI i per transferències corrents. 

- El resultat per altres operacions financeres s’ha reduït de forma significativa, ja 
que enfront de les inversions de l’exercici de 2008 –per un import d’1.892.179 
euros–, en l’exercici anterior es van registrar ingressos per una quantia de 
4.444.555 euros i s’executaren inversions per 3.937.795 euros, tal com 
comentem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

- L’import positiu del resultat pressupostari per passius financers correspon al net 
entre les amortitzacions de capital de diversos préstecs a llarg termini per 
1.761.156 euros i el préstec disposat d’una entitat de crèdit per 3.000.000 
d’euros. Cal dir que aquesta operació es produeix encara que l’estat de despeses 
del pressupost de l’exercici de 2008 no recollia cap partida pressupostària en el 
capítol VI, “Inversions” del pressupost de despeses, i que tampoc no estava 
prevista en el pressupost d’ingressos la concertació d’operacions de crèdit. 

El seguiment i control de les despeses amb finançament afectat no ofereix tota la 
informació requerida en la regla 48 de la ICAL pel que fa a les anualitats on s’estendrà 
la seua execució i a la informació relativa la quantia total de la despesa estimada 
inicialment i dels ingressos prevists. 

Segons l’Entitat, totes les despeses compten amb un coeficient de finançament del 
100% i en aquestes circumstàncies, s’han calculat les desviacions de finançament 
acumulades i de l’exercici. 
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De la revisió realitzada, hem conclòs que de la disposició del préstec de 3.000.000 
d’euros només es van destinar a finançar inversions 558.854 euros. La desviació 
positiva de finançament resultant, per 2.441.145 euros, és inferior a la registrada per 
l’Entitat per 1.811.913 euros, per la qual cosa el resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici de 2008 es troba sobrevalorat en la diferència de les dues quanties, és a dir 
629.232 euros. 

Els càlculs de les desviacions de finançament no es realitzen automàticament, sinó de 
forma manual, circumstància que ha determinat la diferència comentada en el resultat 
pressupostari ajustat. L’Entitat segueix la tècnica de pressupostar solament les 
inversions noves pel seu import total, independentment de la seua execució plurianual, i 
les afecta al finançament bancari, el moment en què estiga prevista la seua disposició, 
circumstància que genera romanents de crèdit elevats. Aquestes desviacions de 
finançament són de difícil seguiment. 

En relació amb el compliment de la normativa relativa a l’estabilitat pressupostària per 
part de l’Entitat, hem observat les circumstàncies següents: 

- En la liquidació del pressupost de l’exercici de 2008, l’import de la necessitat de 
finançament calculat per l’Ajuntament, per un quantia d’1.260.273 euros, va ser 
superior en 206.340 euros al dèficit màxim de finançament permès 
exclusivament per a la dita liquidació corresponent al 4,81% dels ingressos no 
financers. 

 Aquest import seria 288.709 euros més elevat si en el càlcul no s’hagués inclòs 
com a menor necessitat de finançament l’import dels crèdits gastats, finançats 
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, les quals –segons el que 
disposa l’article 21.1 del RGEP–, sí que s’han de computar. 

- l’Ajuntament no ha complit amb l’obligació establida en l’article 22.1 de la 
LGEP, pel qual el Ple de l’Entitat ha d’aprovar un pla economicofinancer de 
reequilibri a un termini màxim de tres anys, malgrat que en compliment de 
l’article 16.2 del RGEP, la Intervenció va informar de l’incompliment, ho va 
comunicar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i va indicar 
l’obligació d’aprovar el citat pla. 

- Hem comprovat que en els informes d’Intervenció que van acompanyar la 
documentació de l’expedient d’aprovació dels pressuposts dels exercicis de 2006 
i 2007, ja vam indicar que l’Ajuntament incomplia l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i, per tant, havia d’aprovar el dit pla. 

 En l’aprovació dels pressuposts dels exercicis 2008, 2009 i 2010, la Intervenció 
municipal va informar que d’acord amb els imports pressupostats, l’Ajuntament 
complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. En aquest sentit, en l’apartat 
6.1 d’aquest Informe, indiquem que el pressupost es troba afectat per l’excés en 
la previsió de determinats ingressos i per l’absència en els estats de despeses de 
previsions en el capítol VI, “Inversions reals”. 
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- En tres modificacions pressupostàries de l’exercici de 2008 es van incrementar 
els crèdits en el dit capítol pressupostari per una quantia  de 4.798.407 euros, 
que van ser finançades amb operacions de crèdit del capítol IX, “Passius 
financers” del pressupost d’ingressos, generant una particular necessitat de 
finançament inicial pel dit import, sense que la Intervenció elaborés ni elevés al 
Ple el preceptiu informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat establit 
en l’article 16.2 del RGEP per a crèdits extraordinaris o suplementaris, tal com 
hem indicat en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

- Les circumstàncies anteriors posen de manifest un risc d’incompliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i una elusió de les obligacions de tutela 
economicofinancera derivades de la seua normativa, encara que no tenim 
constatació que la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats 
locals haja promogut l’advertiment establit en l’article 18.1d) de la RLEP. 

7.2 Romanent de tresoreria 

El quadre següent mostra, en euros, el romanent de tresoreria dels exercicis de 2009, 
2008 i 2007, juntament amb la variació experimentada: 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 2009 
Variació
2009/08 

2008 
Variació 
2008/07 

2007 

1.(+) Fons líquids 19.006.119  4,9% 18.118.252  (7,3%) 19.540.779  

2.(+) Drets pendents de cobrament 2.863.211  81,3% 1.578.896  10,8% 1.424.657  

(+) Del pressupost corrent 2.033.476  164,8% 767.888  23,8% 620.467  

(+) De pressuposts tancats 966.451  (0,9%) 975.060  8,5% 898.475  

(+) D’operacions no pressupostàries 136.356  10,6% 123.339  22,2% 100.958  

(-) Cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

273.072  (5,0%) 287.391  47,2% 195.243  

3.(-) Obligacions pendents de pagament 5.678.053  (14,9%) 6.671.917  (15,4%) 7.887.996  

(+) Del pressupost corrent 2.899.935 (28,1%) 4.034.078  (24,3%) 5.328.304  

(+) De pressuposts tancats 614.105  31,5% 466.984  6,5% 438.471  

(+) D’operacions no pressupostàries 2.177.337  (0,3%) 2.184.179  2,5% 2.130.480  

(-) Pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

13.324  0,0% 13.324  43,9% 9.259  

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 16.191.277  24,3% 13.025.231  (0,4%) 13.077.440  

II. Saldos de cobrament dubtós 678.862  (23,1%) 883.151  7,0% 825.001  

III. Excés de finançament afectat 13.524.512  28,5% 10.521.249  0,2% 10.499.348  

IV. Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (I - II - III) 

1.987.903  22,6% 1.620.831  (7,5%) 1.753.091  

Quadre 5 
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El romanent de tresoreria total és l’acumulació de resultats pressupostaris d’exercicis 
anteriors. En aquest sentit, la seua disminució del 0,4% té el seu origen en la variació 
negativa dels resultats pressupostaris d’exercicis anteriors per 57.853 euros, i en el 
resultat pressupostari positiu de l’exercici de 2008, de 5.648 euros. 

Hem comprovat que el romanent de tresoreria total ha sigut calculat d’acord amb les 
regles 83 a 86 de la ICAL i que, en aplicació de l’article 103 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, la quantia de saldos de cobrament dubtós s’ha determinat de manera 
raonable. 

En relació amb l’excés de finançament afectat, a més de la limitació indicada en 
l’apartat 7.1 de l’Informe, cal dir que la xifra de 8.395.740 euros es correspon amb els 
ingressos afectats al patrimoni municipal del sòl, mentre que 2.044.196 euros es 
refereixen a drets reconeguts per operacions de crèdit. 

També hem comprovat que dels ingressos afectats al patrimoni municipal del sòl, 
3.874.610 euros corresponen a aprofitaments urbanístics i 4.444.555 euros a cobraments 
per alienació d’una parcel·la municipal, l’expedient de la qual va ser anul·lat pel 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en l’any 2009. Per a donar 
compliment a la sentència, el Ple de l’Entitat en la sessió celebrada en data 12 de març 
de 2010, va aprovar un conveni amb l’entitat mercantil que va abonar els dits ingressos. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals es veurà afectat com a conseqüència 
de l’obligació de l’Ajuntament de reintegrar 464.891 euros resultants de la liquidació 
definitiva de les transferències del Govern  per la participació en els tributs de l’Estat 
per a l’any 2008, circumstància que ha de produir-se en l’exercici de 2011. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d'aplicació 

L’article 3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
regula l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquest text legal, distingint entre Administració i 
d’altres poders adjudicadors. L'Ajuntament s’enquadra dins del concepte 
d'Administració pública, raó per la qual li és aplicable la citada Llei en les fases de 
preparació, adjudicació, efectes i extinció dels contractes. 

Pel que fa a l’entrada en vigor de la LCSP, la disposició transitòria primera d’aquest 
text legal disposa que els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor 
de la Llei (que tingué lloc el dia 30 d’abril de 2008), es regeixen per l’anterior 
normativa recollida en el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. S'ha de tenir en 
compte que la data d’inici de l’expedient és la de la publicació de la convocatòria i, si es 
tracta d’un procediment negociat sense publicitat, la d’aprovació dels plecs. 

En la citada disposició transitòria s’indica, així mateix, que els contractes administratius 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova LCSP es regeixen, quant als 
efectes, compliment i extinció –compresa la seua duració i el règim de pròrrogues– per 
la normativa anterior. 

8.2 Aspectes generals 

Amb la informació facilitada per l'Ajuntament, hem elaborat el quadre següent, en el 
qual s’indica el nombre i l'import dels contractes adjudicats en l’exercici de 2008, 
detallats per tipus i procediments d’adjudicació. 
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Tipus de contractes Procediments d’adjudicació

Euros Contractes 

Import % Nombre % 

Obres Concurs/Obert 32.931 16,7% 1 50,0%

 Negociat sense publicitat 164.228 83,3% 1 50,0%

 Subtotal 197.159 100,0% 2 100,0%

Subministraments Negociat sense publicitat 38.814 100,0% 2 100,0%

 Subtotal 110.733 100,0% 2 100,0%

Serveis Concurs/Obert 604.906 85,3% 2 33,3%

 Negociat sense publicitat 104.055 14,7% 4 66,7%

 Subtotal 708.961 100,0% 6 100,0%

Concessió d’obra pública Concurs/Obert 1.800.000 100,0% 1 100,0%

 Subtotal 1.800.000 100,0% 1 100,0%

Privat Obert 541.762 100,0% 1 100,0%

 Subtotal 541.762 100,0% 1 100,0%

Total 3.286.695  12  

Quadre 6 
 

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, en l’exercici de 2008 van ser tramitats 
pel servei de contractació un total de cinc contractes menors per un import total de 
644.930 euros. En aquest sentit, en les bases d’execució del pressupost s’estableix que 
és obligatòria la tramitació pel dit servei quan la seua quantia supere els 6.000 euros. 

Hem comprovat que a fi de supervisar la preparació, adjudicació i execució dels 
contractes, el servei de contractació compta amb una cap de servei i una tècnica de 
gestió interina, grup B. 

8.3 Mostra de contractes 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits per l'Ajuntament en la 
contractació d’obres, béns i serveis, així com l’adequació de la formalització del 
corresponent expedient administratiu, hem seleccionat una mostra de contractes 
adjudicats i vigents en l’exercici de 2008 d’acord amb la informació facilitada per 
l'Ajuntament i amb la declaració anual d’operacions amb terceres persones. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar l’adequació de la tramitació dels 
contractes a la normativa aplicable, en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, compliment i extinció del contracte; així com els documents 
justificatius i l’adequació de la comptabilitat de la despesa. 
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S'ha fet una anàlisi especial dels criteris d’adjudicació, el barem i la valoració en els 
diversos procediments d’adjudicació que hem analitzat; alhora s'ha analitzat la 
justificació i motivació de les declaracions d’urgència o emergència, en aquells supòsits 
en que han sigut aplicats. 

En el quadre següent es detalla la mostra seleccionada per tipus de contracte, objecte i 
import d’adjudicació. 

 

CONTRACTES D’OBRES 

Núm. 
expedient Objecte Procediment adjudicació 

Import 
adjudicació 

320/06 Constr. camp gespa i reurbanitz. entorn poliesp. El Vincle Obert 570.253 

296/07 Redac. proj. i exec. remodelació del cementeri municipal Obert 86.896 

187/08 Remodelació del parc zona verda de Mongomit Negociat sense publicitat 164.228 

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 

061/08 Arrendament de pavellons per a la Fira Naucotur Negociat sense publicitat 25.415 

213/08 Lloguer d’un vehicle de la policia local Negociat sense publicitat 34.429 

253/04 Material elèctric manteniment i ampliacions instal·lacions Obert 60.345 

CONTRACTES DE SERVEIS 

133/08 Escola d’estiu. Temporada 2008 Negociat sense publicitat 27.404 

167/08 Taller d’arts escèniques Negociat sense publicitat 12.540 

197/08 Escola matinera curs 2008-09 Negociat sense publicitat 29.682 

289/07 Neteja d’edificis i dependències municipals Obert 577.233 

Quadre 7 
 

També hem revisat una mostra de factures per una quantia global d’1.065.023 euros 
corresponents a proveïdors i creditors que figuraven com a imports elevats en la 
declaració anual d’operacions amb terceres persones, i no estaven inclosos com a 
adjudicataris en la informació facilitada per l’Ajuntament sobre contractes distints als 
menors. 

En la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació els incompliments rellevants de la 
normativa jurídica aplicable es recullen en l’apartat 3.2 de l’Informe, així com les 
circumstàncies que indiquem tot seguit on analitzem els citats incompliments legals i al 
mateix temps formulem una sèrie d’observacions que els responsables de l’Entitat han 
de tenir en compte. 
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8.4 Revisió dels contractes d’obres 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies desenvolupades a l’inici de 
cada un dels expedients de contractació d’obra examinats, hem detectat les 
circumstàncies següents: 

- En l’expedient 187/08, de tramitació urgent, l’ordre d’inici, l’aprovació de 
l’expedient amb la despesa consegüent i l’adjudicació provisional, es van 
realitzar sense comptar amb el crèdit suficient, malgrat els advertiments i els 
informes desfavorables de la Intervenció municipal i del servei de contractació, 
ja que no s’ajustava als articles 93.3 i 94 de la LCSP. Cal dir que l’eficàcia de la 
modificació pressupostària per la qual es va completar el crèdit necessari va ser 
posterior. 

- L’inici de l’expedient 320/06 es va produir tot i l’advertiment conjunt de la 
Intervenció i del servei de contractació, ja que en trobar-se l’obra en una zona 
d’influència de l’autopista de peatge, necessitava la preceptiva sol·licitud i 
l’obtenció d’una autorització administrativa estatal prèvia, segons requereix la 
normativa general reguladora de carreteres i camins. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cada un dels expedients 
analitzats i de formalització dels contractes, ens permet manifestar les circumstàncies 
següents: 

- En l’expedient 320/06, l’informe tècnic no justifica adequadament les 
puntuacions atorgades, per raó dels diversos criteris de valoració, circumstància 
que afecta els principis de transparència i de no discriminació i igualtat de 
tractament entre els candidats. 

- En l’obra corresponent a l’expedient 187/08, un dels criteris de valoració per a 
seleccionar l’adjudicatari va ser la major autopenalització per incompliment del 
contracte. Aquest criteri que va comportar el 38% de la puntuació de 
l’adjudicatari, era de 18.000 euros diaris. Hem comprovat que l’ampliació del 
termini d’execució va acabar el 14 d’octubre de 2008, mentre que l’acta de 
recepció es va produir el 19 de desembre de 2008, sense que conste en 
l’expedient que l’Ajuntament haja reclamat la citada penalització. 

- Ens els expedients 296/07 i 320/06, adjudicats pel procediment obert, no consten 
els certificats de la documentació rebuda dels licitadors, tal com s’estableix en 
l’article 80.5 del RCAP. 

- En l'expedient 320/06, adjudicat per procediment obert, no se'n va fer la 
publicació de l'adjudicació; malgrat que, per raó de la seua quantia, calia haver-
la publicada, tal com mana l'article 93.2 de la LCAP. 
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Quant als procediments d'execució dels contractes subscrits en els expedients analitzats, 
interessa posar de manifest les circumstàncies següents. 

- El contracte formalitzat en l'expedient 320/06 es va modificar en un import 
equivalent al 19,7%, per executar imprevists i noves necessitats relatives a 
millores en la il·luminació: a pesar de l'informe desfavorable conjunt de la 
Intervenció municipal i del servei de Contractació. En relació amb això, l'anàlisi 
realitzada ha posat de manifest que la modificació no s'ajusta als supòsits 
prevists en els articles 101 i 146 de la LCAP, fonamentalment perquè en el 
projecte inicial ja figurava la previsió d'efectuar en un futur la dita modificació i 
perquè les esmentades millores ja havien sigut incloses per l'adjudicatari en la 
seua oferta (de fet, representaren el 17% de la puntuació total de la valoració de 
l'oferta), de manera que ja formaven part del contracte. 

- La devolució de la garantia en l'expedient 187/08, relatiu a un contracte de 
duració inferior a un any, es va fer amb un significatiu retard respecte del 
termini establit en l'article 90 de la LCSP. 

8.5 Revisió dels contractes de subministraments 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies desenvolupades a l'inici de cada un 
dels expedients de contractació de subministraments efectuats, no s'hi han posat de 
manifest circumstàncies que interesse ressaltar. 

L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris, en cada un dels expedients 
analitzats, i de formalització dels contractes, permet posar de manifest que en 
l'expedient 253/04, adjudicat per procediment obert, no se'n va publicar l'adjudicació, a 
pesar que, per raó de la seua quantia, calia haver-ho fet; segons que s'estableix en 
l'article 93.2 de la LCAP. 

Quant als procediments d'execució dels contractes subscrits en els expedients analitzats, 
interessa posar de manifest que la devolució de la garantia en l'expedient 061/08, relatiu 
a un contracte de duració inferior a un any, tingué lloc amb un significatiu 
endarreriment sobre el termini previst en l'article 47 de la LCAP. 

8.6 Revisió dels contractes de serveis 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies desenvolupades a l’inici de 
cada un dels expedients de contractació dels serveis examinats, no s’han posat de 
manifest circumstàncies que interesse ressaltar. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cada un dels expedients 
analitzats i de formalització dels contractes, permet posar de manifest les circumstàncies 
següents: 

- En els plecs de prescripcions tècniques dels expedients 289/07, 133/08 i 167/08, 
no es concreta la forma en què es valoraran els distints subconceptes dels criteris 
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de valoració que en la seua majoria no resulten de la mera aplicació de fórmules 
i percentatges establits en els plecs. 

- En els expedients 289/07, 133/08 i 167/08, els informes tècnics no justifiquen 
adequadament les puntuacions finalment atorgades pels criteris de valoració, i 
hem observat que en l’expedient 289/07 no s’ha produït una correcta aplicació 
de la valoració de l’oferta econòmica. Cal indicar que aquestes circumstàncies 
afecten els principis de transparència i de no discriminació i igualtat de 
tractament entre els candidats. 

- En l’expedient 289/07, adjudicat pel procediment obert, no es va publicar 
l’adjudicació, tot i que per la seua quantia s’hauria d’haver efectuat, segons el 
que estableix l’article 93.2 de la LCAP. 

Pel que fa als procediments d’execució dels contractes subscrits en els expedients 
analitzats, cal posar de manifest que la devolució de les garanties en els expedients 
133/08, 167/08 i 197/08, relatius a contractes de duració inferior a un any, es va realitzar 
amb un significatiu retard sobre el termini establit en l’article 90 de la LCSP. 

8.7 Perfil del contractant 

El perfil del contractant és un nou instrument de publicitat previst en l'article 42 de la 
LCSP, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació 
relativa a l'activitat contractual d'un òrgan de contractació. 

S'ha comprovat que l'accés al perfil de contractant de l'Ajuntament és de fàcil 
localització des de la pàgina web de l'Entitat. La informació està inclosa dins de l'àrea 
de contractació, la qual es troba en un apartat dins de la pàgina inicial de l'Ajuntament. 

També s'ha comprovat que el sistema informàtic que suporta el perfil del contractant, no 
compta amb el dispositiu de segellat de temps que permet acreditar de forma fefaent el 
moment d'inici de la difusió pública dels documents que s'hi inclouen, malgrat el que es 
disposa en l'article 42.3 de la LCSP. 

D'altra banda, els documents inclosos en el perfil del contractant que constitueixen actes 
o manifestacions de la voluntat dels òrgans administratius amb efectes jurídics, no estan 
autenticats per mitjà de cap signatura electrònica reconeguda; a pesar del que s'hi 
estableix en la disposició addicional 19ª.1.f) de la LCSP. 

En l'exercici de 2010, l'Ajuntament s'ha adherit a la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat, on publica el contingut del seu perfil de contractant de manera simultània a 
la de la pròpia pàgina web institucional. 

8.8 D'altres aspectes de la fiscalització 

En últim lloc, i en relació amb aspectes que afecten la totalitat de la contractació, s'han 
posat de manifest les circumstàncies següents: 
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- Els òrgans de contractació de l'Ajuntament no compleixen l'obligació de 
trametre a la Sindicatura de Comptes la informació que s'hi estableix en l'article 
29 de la LCSP. 

- Quant a l'obligació establida en l'article 95.1 de la LCSP en el sentit que tots els 
contractes menors han de disposar del seu corresponent expedient administratiu, 
interessa destacar que l'Ajuntament no té una aplicació informàtica integrada 
amb la comptabilitat, o de cap mòdul específic en la seua eina comptable, que 
assigne una numeració correlativa a tots i cada un dels contractes menors –siga 
quin siga el servei que n'inicie la tramitació–, que permeta emetre informes de 
gestió per quanties, òrgans o tipus i que registre adequadament la integritat 
d'aquest tipus de contractes i de les seues característiques. 

- Les bases d'execució del pressupost regulen un procediment de gestió de les 
despeses –en la contractació administrativa– raonable per a la grandària de 
l'Entitat. No obstant això, el treball de fiscalització ha post de manifest 
l'existència de nombrosos advertiments de la Intervenció municipal referits al 
compliment del dit procediment, entre els quals destaquen els que al·ludeixen a 
la falta de justificació de la necessitat dels contractes menors d'import superior a 
6.000 euros, conformement al que s'estipula en l'apartat 2.3 de la base 27ª i en 
l'article 22 de la LCSP. 

En la revisió de la mostra de factures s'han posat de manifest les següents 
circumstàncies d'interés, a les quals l'Ajuntament ha de prestar una atenció especial: 

- En la contractació dels serveis i subministraments de telecomunicacions i 
energia elèctrica, durant el període fiscalitzat no es va promoure cap 
procediment de licitació; en contra del que es disposa en la legislació de 
contractes públics. L'import de les factures dels dits serveis corresponents a 
l'exercici de 2008, va ser de 788.999 euros. Cal fer notar, no obstant això, que en 
l'exercici de 2009 l'Ajuntament inicià sengles expedients de contractació del 
subministrament d'energia elèctrica dels edificis municipals i de telefonia mòbil. 

- Els espectacles de focs artificials realitzats en els festeigs dels mesos de juliol i 
octubre de 2008, per sengles imports de 37.000 i 33.000 euros, foren adjudicats 
a una mateixa empresa per Decret de l'Alcaldia, prescindint totalment del 
procediment legalment establit i a pesar dels sengles advertiments previs 
conjunts de la Intervenció municipal i del servei de Contractació, ja que no 
entraven en els supòsits de contractes menors. 

- Els serveis d'il·luminació extraordinària de determinades festes celebrades 
durant els mesos de juliol i octubre, els imports dels quals excedien en cada cas 
el límit dels contractes menors, amb una quantia conjunta de 60.606 euros, foren 
adjudicats per mitjà de sengles decrets de l'Alcaldia, prescindint totalment del 
procediment legalment establit i a pesar dels corresponents advertiments previs 
conjunts de la Intervenció municipal i del servei de Contractació. 
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- El servei de manteniment, instal·lació i subministrament de la senyalització 
horitzontal i vertical, el cost total del qual va ser de 28.069 euros, fou prestat pel 
mateix proveïdor i cada factura es va tramitar com un contracte menor, sense 
ajustar-se a les bases d'execució del pressupost; raó per la qual foren informades 
negativament per la Intervenció municipal. 

- L'Ajuntament adquirí, el mateix dia i al mateix proveïdor, equips de 
transmissions per a la policia local, en sengles factures de 17.994 i 1.759 euros, 
tramitades com a contractes menors. La unitat de caràcter funcional i operatiu 
dels subministraments adquirits, evidencia l'incompliment de l'article 74.2 de la 
LCSP. Aquestes factures compten amb un advertiment de la Intervenció 
municipal, per l'absència del certificat d'existència de crèdit, que és un tràmit 
establit en les bases d'execució del pressupost. 
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9. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament del Campello, i amb independència de 
les conclusions recollides en els apartats 3.1 i 3.2 de l'Informe, es formulen les 
recomanacions següents: 

a) L'Ajuntament ha de valorar la necessitat d'incrementar el personal i els mitjans 
tècnics de la Intervenció municipal, per tal que aquesta puga complir amb les 
obligacions que li assigna la legislació vigent; conformement al que s'indica en 
l'apartat 4 de l'Informe. 

b) L'Entitat s'ha d'ajustar als terminis prevists legalment per a aprovar la liquidació 
del pressupost i per a elaborar, aprovar i presentar a la Sindicatura de Comptes el 
Compte General de l'exercici pressupostari, tot garantint que no es produiran els 
retards posats de manifest en l'apartat 5.1 de l'Informe. 

c) El Ple de l'Ajuntament ha d'establir els terminis i la periodicitat amb què la 
Intervenció municipal li ha de trametre la informació relativa a l'execució del 
pressupost, les seues modificacions i el moviment i la situació de la tresoreria; 
tal com s'indica en l'apartat 5.3 de l'Informe. 

d) L'Ajuntament ha de garantir que, en els expedients relatius a crèdits 
extraordinaris o suplements de crèdit, es formalitze l'informe que la Intervenció 
ha d'elevar al Ple sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i 
que la informació sobre les resolucions adoptades per l'alcalde amb advertiments 
de la Intervenció municipal siga tramesa al Ple amb major freqüència, 
conformement al que s'estableix per a aquest tipus de modificacions 
pressupostàries; d'acord amb el que s'expressa en l'apartat 5.3 de l'Informe. 

e) L'Entitat ha d'elaborar un inventari de béns en el qual se'n registren tots els que 
siguen de titularitat municipal, permanentment actualitzat, i ha de comptar amb 
un inventari específic de caràcter comptable; conformement al que es detalla en 
l'apartat 5.3 de l'Informe. 

f) L'Ajuntament ha d'elaborar, amb rigor, les previsions d'ingressos recollides en 
els pressuposts anuals, d'acord amb els informes realitzats pels serveis 
municipals, i s'ha d'ajustar als terminis prevists en la normativa vigent per a 
elaborar i aprovar els pressuposts anuals; en els supòsits en què siga inevitable 
acudir a la pròrroga pressupostària, aquesta s'ha de portar a efecte conformement 
al procediment establit en la normativa. Tal com s'indica en els apartats 6.1 i 6.2 
de l'Informe. 

g) Els projectes de despesa i les despeses amb finançament afectat, són dues àrees 
d'especial transcendència que cal integrar en la configuració informàtica del 
sistema d'informació comptable de l'Ajuntament, per tal de garantir la 
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concordança, exactitud i automatisme de la informació que contenen, de manera 
que les xifres del resultat pressupostari ajustat i del romanent de tresoreria per a 
despeses generals siguen fiables; conformement al que s'indica en els apartats 
7.1 i 7.2 de l'Informe. 

En relació amb la fiscalització de la contractació administrativa –l'anàlisi de la qual es 
presenta en l'apartat 8 de l'Informe–, i amb independència de les conclusions recollides 
en l'apartat 3.2 de l'Informe, interessa precisar les recomanacions següents: 

a) A fi de preservar els principis de transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte entre els licitadors, els informes tècnics han d'incloure la corresponent 
justificació documental del detall de les puntuacions atorgades; al mateix temps, 
seria recomanable que els plecs que aprove l'Entitat concreten la forma en què 
s'han de valorar els distints subconceptes dels criteris de valoració que no 
resulten de la mera aplicació de fórmules. Tal com s'indica en els apartats 8.4, 
8.5 i 8.6 de l'Informe. 

b) En els expedients de contractes d'obres, l'Ajuntament ha d'actuar de forma més 
rigorosa, a l'objecte de controlar els incompliments contractuals que s'hi puguen 
produir, sobretot si es tracta de circumstàncies que contribuïsquen a la 
formalització de l'adjudicació del contracte a favor d'un adjudicatari concret, i 
n'ha d'exigir les penalitzacions escaients; tal com s'indica en l'apartat 8.4 de 
l'Informe. 

c) L'Entitat ha d'implantar en el seu perfil de contractant el segell de temps que 
permet acreditar de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública dels 
documents que s'hi inclouen, la signatura electrònica d'aquests documents, una 
classificació de la informació que distingisca –almenys– entre les licitacions en 
curs, les adjudicacions provisionals i les adjudicacions definitives, i un sistema 
per mitjà del qual no quede eliminada la informació històrica. Tal com es detalla 
en l'apartat 8.7 de l'Informe. 

d) L'Ajuntament ha de trametre a la Sindicatura de Comptes –a efectes de la 
fiscalització– la informació que estableix la normativa vigent, a l'objecte que no 
es produïsquen les circumstàncies ressenyades en l'apartat 8.8 de l'Informe. 

e) L'Entitat hauria de comptar amb una aplicació informàtica de contractació que, 
integrada en el sistema d'informació comptable, permetés millorar la gestió i el 
control de la contractació, tant per al registre i control dels expedients de 
contractes menors, com per a la resta de contractes; conformement al que 
s'indica en l'apartat 8.8 de l'Informe. 

f) L'Ajuntament ha de valorar la necessitat d'incrementar el personal assignat al 
servei de Contractació, amb la finalitat que aquest puga complir les obligacions 
que li assigna la normativa vigent. 
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10. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització, es va trametre als gestors de l'Ajuntament fiscalitzat l'esmentat esborrany, 
amb la finalitat que –si era el cas– hi formulessen al·legacions dins del termini concedit. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i del seu tractament, cal assenyalar el 
següent: 

1) L'òrgan fiscalitzat ha formulat –si era el cas– al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'hi ha emés (el 
qual ha servit perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o desestimades), s'adjunta 
en els annexos II i III del present Informe. 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2010 d'aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 28 de desembre de 2010, aprovà aquest Informe de 
fiscalització. 

 

València, 28 de desembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
ANUALS 

 



EXERCICI 2008

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

03050EL CAMPELLO CIF: P0305000BId. Entitat: 184

  26.043POBLACIÓ(01-01-08):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT
   I. Inversions destinades a ús general
   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades
  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents
  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER
C. ACTIU CIRCULANT
   I. Existències

A. FONS PROPIS
    I. Patrimoni
    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI
    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

90.504.341
54.680.818

1.536.376
34.213.954

0
70.639

2.554
0
0

19.126.568
0

109.630.909

88.163.744
58.326.678

0
29.241.747

595.320
0

12.806.086
0

109.630.909

83%
50%

1%
31%

0%
0%
0%
0%
0%

17%
0%

100%

80%
53%

0%
27%

1%
0%

12%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs
2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies
   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles
   c. D´altres despeses externes
3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0
0
0

0
0

20.532.999
9.596.693

6.176
0

58.150
10.179.750

692.230

159.6780%

46%

1%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%
0%
0%

93%
44%

0%
0%
0%

3%

                                         ESTALVI 595.320                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament
2. Termini de pagament
3. Immobilització

VALOR

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

2
92

155%
4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

267%

20%

1%
103%

   II. Deutors 998.661 1%

  III. Inversions financeres temporals 9.655 0%
  IV. Tresoreria 18.118.252 17%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 8.661.079 8%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 3.093.419 3%
    III. Creditors 5.567.660 5%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 12.806.086 12%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres
   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer
 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents
   b. Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat
  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0
0
0

1.073.705
923.179
150.527
436.774

0
0
0
0

436.774

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%
5%
4%
1%
2%
0%
0%
0%

2%

1. Endeutament per habitant

VALOR

554

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes
   b. Prestacions de serveis

2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d
3. Ingressos de gestió ordinària
    a. Ingressos tributaris
    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

22.371

137.308
0

14.897.237
14.672.734

224.503
1.209.798

57.114
0

317.217
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
1%
0%

66%

65%
1%
5%
0%

1%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
    a. Transferències corrents
    b. Subvencions corrents
    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital
6. Guanys i ingressos extraordinaris

0
0

835.467
0
0

5.993.165
5.551.974

333.910
0

107.281
378.920

0

0%

2%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
4%
0%
0%

26%
25%

1%
0%
0%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0
0

378.920
0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

2%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

12.806.086
0

0

0

12.806.086 D'altres deutes a curt termini 3.093.419

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

1.611.156
0

0

1.482.263

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:



EXERCICI 2008

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes
3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials
6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Variació actius financers
9.  Variació passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Remuneracions  personal
2.    Compra béns i serveis
3.    Interessos
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals
7.    Transferències capital
8.    Variació actius financers
9.    Variació passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS
ANUL.LATS RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments
4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

9.331.000
6.968.227
4.363.153
4.660.000

315.620
0
0

12.000
0

25.650.000

9.331.000
6.968.227
4.379.855
4.717.132

315.620
0

79.310
11.144.908

5.326.004

42.262.057

0 0
0
0
1
0

   --
   --

92.774
   --

0
16.702
57.132

0
0

79.310
11.132.908

5.326.004

16.612.057 65

10.853.028
1.208.627
3.405.642
5.891.989

741.233
0

107.281
9.595

3.000.000

25.217.395

10.176.604
1.208.627
3.334.549
5.891.989

718.863
0

107.281
9.595

3.000.000

24.447.508

43
5

14
23

3
0
0
0

12

100

116
17
78

125
235
   --

135
0

56

60

94
100

98
100

97
   --

100
100
100

97

676.423
0

71.094
0

22.371
0
0
0
0

769.887

11.343.920
10.557.002

915.340
1.060.581

0
0

12.000
1.761.156

25.650.000

11.331.920
11.447.467

915.340
1.002.226

15.154.389
637.559

12.000
1.761.156

42.262.057

-12.000
890.465

0
-58.356

15.154.389
637.559

0
0

16.612.057

0
8
0

-6
   --
   --

0
0

65

9.602.869
10.180.141

692.230
923.050

1.892.179
150.527

9.595
1.761.156

25.211.747

9.416.272
6.880.805

692.230
706.422

1.635.926
75.263

9.595
1.761.156

21.177.669

38
40

3
4
8
1
0
7

100

85
89
76
92
12
24
80

100

60

98
68

100
77
86
50

100
100

84

186.597
3.299.335

0
216.628
256.253

75.263
0
0

4.034.078

0 0 0 5.648 3.269.839 -3.264.191

1.518.942

5.766.775

390.183

5.767.975

487.228

5.300.992

022 26 975.060

1.200 0 92 466.983

25.217.395
25.211.747

5.648

1.162.148
288.709

-355.410

19.540.779
44.488.501
45.911.028

18.118.252

1.580.895
769.887
975.060
123.339

883.151

287.391
6.671.917

4.034.078

466.983
2.184.179

13.324

18.118.252

10.521.249

1.622.831

13.027.231

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

333.529

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

03050EL CAMPELLO CIF: P0305000BId. Entitat: 184

  26.043POBLACIÓ(01-01-08):

 

6.    Desviacions positives de finançament 1.811.914

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant
 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia
10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

60%
84%
968

78
8%

60%
97%
88%

18
-14

 6. Període mitjà de pagament 108

12. Contribució pressupost romanent tresoreria -22%
13. Realització pags. pressups. tancats 92%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 33%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

272%
295%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant
2.  Càrrega financera global
3.  Càrrega financera global per habitant
4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal
10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats
12.  Tranferències
13. De risc

968
11%

94
-1%
594

43%
96%
27%
56%
10%

293%
-174%

-1.233.196

61%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)



EXERCICI 2008

EVOLUCIÓ DESPESA PER FUNCIÓ I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES 2007

1.1  Òrgans de govern

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
03050EL CAMPELLO CIF: P0305000BId. Entitat: 184

  26.043POBLACIÓ(01-01-08):

1.2  Administració general

2.2  Seguretat i protecció civil

3.1 Seguretat i protecció social
3.2 Promoció social

4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4  Benestar comunitari
4.5  Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials

5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions
5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística

6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca
7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme

9.1 Transferències a administracions públiques

0.1 Deute públic

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles
113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals)
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques)
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària)
321.  Taxes per ocupació de la via pública
322.  Taxes per aprofitament del sòl
323. Taxes per aprofitament del subsòl
324. Taxes per aprofitament de la volada
340.  Preus públics per serveis de caràcter general
341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques
342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària
350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals)
351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica

352.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària
360.  Contribucions especials per obres
361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis

EVOLUCIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

46,13
135,74

85,40

102,16
2,34

23,72
23,26
84,25

197,70
68,78

1,25

15,46
0,00

16,50
0,00
0,00

36,13
13,49

0,44
0,00
0,00
0,00
9,09

14,88

91,36

2008 %

316,20
40,43
49,41

46,41

4,98
1,69

62,20
0,00

12,31
0,00
0,00
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20072008 %

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

130.  Impost sobre activitats econòmiques 10,70
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00
172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00
  19.  Imposts directes extingits 0,00

270.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat 0,00
271.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma 0,00
272.  Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals 0,00

  29.  Imposts indirectes extingits 0,00

DESPESES 2007

1.1  Òrgans de govern

2008 %

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER FUNCIÓ A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

1.   Serveis de caràcter general 181,87

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 85,40

3. Seguretat, protecció i promoció social 104,50

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 398,96

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 31,96

6.   Regulació econòmica de caràter general 49,62

7.   Regulació econòmica de sectors productius 9,53

9.   Transferències a administracions públiques 14,88

0    Deute públic 91,36

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala de grup de funció.

1.2  Administració general

2.2  Seguretat i protecció civil

3.1 Seguretat i protecció social
3.2 Promoció social

4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4  Benestar comunitari
4.5  Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials

5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions
5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística

6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca
7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme

9.1 Transferències a administracions públiques

0.1 Deute públic

1.201.249
3.535.177

2.224.066

2.660.514
61.059

617.758
605.644

2.194.252
5.148.638
1.791.315

32.470

402.731
0

429.632
0
0

941.018
351.207

11.385
0
0
0

236.740

387.627

2.379.264

1.   Serveis de caràcter general 4.736.426

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 2.224.066

3. Seguretat, protecció i promoció social 2.721.574

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 10.390.077

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 832.363

6.   Regulació econòmica de caràcter general 1.292.225

7.   Regulació econòmica de sectors productius 248.126

9.   Transferències a administracions públiques 387.627

0    Deute públic 2.379.264

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència
3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència
5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència
6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència
7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència
12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 27/02/2008
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 27/07/2009
3.    Data d'elaboració del compte 31/12/2008
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 30/11/2009
5.    Data d'inici de l'exposició 09/12/2009
6.    Data de presentació del compte general al Ple 21/02/2010
7.   Data d'aprovació del compte general 25/02/2010

25.211.747

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00
220.  Imposts especials 0,00

8.   Ajusts de consolidació 0 8.   Ajusts de consolidació 0,00

8.   Data d'enviament del compte general (*) 15/01/2010
9.   Data registre (*) 20/01/2010

(*) Aquestes dates corresponen a l'últim compte enviat, les dades del qual 
han   servit per a elaborar l'informe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓ 

El passat 26 de novembre es va trametre, des de l'oficina de correus del Campello 
(Alacant), un escrit de l'alcalde-president de l'Ajuntament de la citada localitat, en el 
qual es recullen les al·legacions presentades per la citada entitat local a l'esborrany de 
l'Informe de fiscalització parcial de l'entitat corresponent a l'exercici de 2008. 

Com ve sent habitual, el present informe sobre les al·legacions s'ha elaborat amb la 
finalitat que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga valorar l'escrit d'al·legacions 
presentat i –si és el cas– modificar l'actual redacció de l'Informe de fiscalització parcial 
de l'exercici de 2008. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 7.1, paràgraf cinqué de la pàgina 19 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que l'ajust efectuat en el càlcul de l'estabilitat 
pressupostària derivat de les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals, es basa en un criteri interpretatiu i no pot ser considerat com un 
incompliment de la legalitat; raó per la qual no s'hauria de mencionar en l'esborrany de 
l'Informe. 

En l'escrit d'al·legacions s'indica que una part de la doctrina considera que, si s'havien 
tingut en compte les dites obligacions, això podria haver portat una corporació que 
compta amb recursos acumulats procedents d'exercicis anteriors a generar una falta 
d'estabilitat que no és real. 

Comentaris: L'article 21.1 del Reglament d'Estabilitat Pressupostària, així com la 
interpretació que en fa el Ministeri d'Economia i Hisenda, posen de manifest que el 
romanent de tresoreria per a despeses generals utilitzat per a finançar obligacions és un 
ingrés financer que minva la capacitat de finançament, que no ha de donar lloc en cap 
de cas a un ajust en el càlcul de l'estabilitat pressupostària. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

2.- Apartat 7.1, paràgraf vuité de la pàgina 19 i paràgraf primer de la pàgina 20 de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que l'estabilitat pressupostària és una magnitud que no 
analitza el grau de racionalitat en la confecció del pressupost, sinó que s'aplica als 
imports aprovats pel Ple de l'entitat; raó per la qual l'avaluació realitzada per la 
Intervenció sobre el compliment de l'estabilitat dels pressuposts dels exercicis de 2006 a 
2010 s'ajusta a la normativa vigent. 

Es conclou indicant que l'avaluació sobre el compliment de l'estabilitat dels pressuposts 
de 2006 a 2010 realitzada per la Intervenció municipal, s'ajusta al que s'estableix en la 



 

 

normativa vigent, raó per la qual s'haurien d'eliminar de l'esborrany totes les referències 
on se'n diu el contrari, ja que no s'hi ha incomplit la legalitat vigent. 

Comentaris: En cap dels paràgrafs a què fa referència l'escrit d'al·legacions no es diu 
que la Intervenció municipal haja incomplit la normativa sobre estabilitat 
pressupostària. Els fets posats de manifest pretenen destacar la gravetat de 
l'incompliment de l'obligació que tenia el Ple de l'entitat d'aprovar un pla 
economicofinancer, una vegada aprovada la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2008. 

El fet que l'Ajuntament no hagués aprovat el pla economicofinancer després de la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2008 (tal com s'indicava en l'informe de la 
Intervenció municipal), es destaca de forma expressa en l'Informe, i s'ha de dir que 
l'Ajuntament no ha presentat cap al·legació en contra d'aqueixa circumstància. 

En l'esborrany de l'Informe s'indica que el dit incompliment es produí amb ocasió de 
l'aprovació dels pressuposts dels exercicis de 2006 i 2007; tot i que cal fer notar que 
s'hauria produït igualment en el moment d'aprovar els pressuposts dels exercicis de 
2008, 2009 i 2010, en el cas d'haver-los aprovats efectivament anivellats. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

3.- Apartats 5.3, 7.1 i 9; paràgraf segon de la pàgina 13, paràgraf segon de la 
pàgina 20 i paràgraf cinqué de la pàgina 30, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que la Intervenció sempre ha 
complit l'obligació d'emetre l'informe d'avaluació sobre l'estabilitat pressupostària en els 
casos que determina la normativa vigent. 

En aqueix sentit, només s'ha deixat d'elaborar el dit informe en dos expedients de 
modificació –i no en tres, com diu l'esborrany de l'Informe–, a causa que els crèdits 
extraordinaris i els suplements de crèdit foren finançats amb baixes per anul·lació 
derivades d'un canvi d'afectació de préstecs. 

Com que es tracta d'operacions derivades d'incorporacions prèvies de romanents de 
despeses amb finançament afectat, financerament parlant no es causa desequilibri, i en 
qualsevol cas es considera que l'hipotètic desequilibri s'hauria de reflectir i corregir –si 
de cas– en la liquidació de l'exercici. 

Comentaris: L'article 16.2 del Reglament d'Estabilitat Pressupostària, en relació amb 
l'article 177 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no fa distincions en el 
finançament dels crèdits esmentats. La normativa, cal interpretar-la aplicant el principi 
general establit en l'article 6.2 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, segons el 
qual, en qualsevol actuació que afecte les despeses públiques, se n'han de valorar les 
repercussions i els efectes i subjectar-se de forma estricta al compliment de les 
exigències del principi d'estabilitat pressupostària. 



 

 

En cap dels tres expedients mencionats no consta l'informe de la Intervenció de l'Entitat, 
amb caràcter independent, sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

4.- Apartat 8.4, paràgraf segon de la pàgina 26 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'esborrany de l'Informe es fa referència a la recepció de la 
documentació dels licitadors per part del cap de l'oficina receptora. El servei de 
contractació compleix el que estableix l'article 80.5 del Reglament de Contractes de les 
Administracions Públiques, puix que ha formalitzat la delegació del seu cap en el tècnic 
de gestió –que deté la condició de llicenciat en Dret–, com una part de la potestat 
d'autoorganització de l'Ajuntament; raó pe la qual sol·licita que s'elimine el dit paràgraf 
de l'esborrany de l'Informe. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe no existeix la menció que l'Ajuntament indica 
en el seu escrit d'al·legacions, sinó que apareixia en una redacció anterior que fou 
comentada amb els gestors, i després d'això es van modificar diversos paràgrafs del citat 
esborrany. En la redacció actual de l'esborrany de l'Informe solament es fa referència a 
dos supòsits en els quals, el dit certificat, no constava en els expedients analitzats. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

5.- Apartat 8.6, paràgraf tercer de la pàgina 27 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que en els plecs sí que consten els criteris 
d'adjudicació dels contractes, amb una ponderació per a cada un, i que això que no s'hi 
concreta la forma en què seran valorats els distints subconceptes dels criteris de 
valoració que no resulten de la mera aplicació de fórmules o percentatges, és únicament 
una interpretació que en fa la Sindicatura de Comptes. En conseqüència, com que no es 
tracta de cap incompliment, es sol·licita que s'elimine l'esmentada referència de 
l'esborrany de l'Informe. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe no es diu que s'haja incomplit la normativa 
aplicable als contractes públics. Es tracta d'un criteri que s'expressa amb l'objectiu 
d'aconseguir un millor compliment dels principis de la contractació. En aquest sentit, és 
convenient concretar de manera prèvia la forma de valoració, quan es tracta de criteris 
subjectius, tal com es recomana en l'apartat 9, recomanació a), relativa a la contractació. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 
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