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ANNEX I: Informació rellevant dels estats i comptes anuals 
 
 
 
NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 
Totes les dades econòmiques de l’Informe vénen expressades en euros. Hem efectuat un arredoniment per 
a no mostrar els cèntims i les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma 
de les dades arredonides. 
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1. OBJECTIUS  

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el Programa 
Anual d'Actuació de 2010, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si 
el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria comptabilitzats per l'Ajuntament de 
Sueca en el seu Compte General de l’exercici de 2008 es presenten de forma adequada, 
d’acord amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

Així mateix, la fiscalització ha tingut per objecte la revisió de la contractació 
administrativa, el procés d’elaboració, formulació i aprovació del pressupost, la revisió 
de la rendició de comptes de l’Ajuntament i de les seues entitats dependents, i la 
informació que s’ha de facilitar al Ple de la Corporació, per a verificar que s’adeqüen a 
la normativa legal vigent.  
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Tal com estableix l’article 209 de TRLRHL, el Compte General de l’Ajuntament de 
Sueca ha d’estar integrat pel Compte de l’Entitat, els comptes dels organismes 
autònoms Consell Agrari Local i la Residència Sant Josep de Gent Major i els de les 
entitats dependents Entitat Pública Empresarial Aigües i Sanejament de Sueca, i Sueca, 
Urbanisme i Gestió, S.A.U. de capital íntegrament municipal. 

A la data d’elaboració del present Informe (setembre de 2010), no ha sigut formulat el 
compte de l’Entitat ni els comptes dels organismes autònoms que en depenen, tal com 
indiquem en l’apartat 5.1 del present Informe. 

Pel que fa als estats i els comptes anuals de l’Ajuntament, únicament hem pogut 
disposar de la comptabilitat pressupostària, ja que no s’hi ha elaborat el balanç, el 
compte del resultat economicopatrimonial i la memòria corresponents a l’exercici de 
2008. 

Així, d’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, l’abast de la revisió financera 
s’ha estès a la revisió de les àrees de fiscalització que relacionem a continuació, amb les 
limitacions significatives assenyalades en els paràgrafs anteriors, a fi de comprovar si 
són adequades a la normativa comptable i pressupostària aplicable: 

- Anàlisi del resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

- Elaboració, formulació i aprovació del pressupost 

- Rendició de comptes 

- Informació que l’Ajuntament i les seues societats dependents han de facilitar al 
Ple. 

D’acord amb això i amb les referides limitacions a l’abast, hem efectuat les proves 
d’auditoria financera considerades pertinents d’acord amb els “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 amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el “Manual de 
fiscalització” de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la 
realització de proves selectives, la revisió del control intern i d’altres tècniques 
d’auditoria aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast 
indicat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de 
l'Ajuntament de Sueca, de la legalitat vigent aplicable a l’activitat contractual durant 
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008. 
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La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- 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. 

- Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l’exercici de 2008. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostària. 

- Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per mitjà del qual es desenvolupa, en 
matèria de pressuposts, el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre. 

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

- Ordre de 8 de setembre de 1999 per mitjà de la qual es modifica l’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. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest les limitacions a l’abast indicades en el paràgraf següent que afecten de 
forma significativa l’adequació dels estats i els documents comptables fiscalitzats als 
principis i la normativa comptable i pressupostària d’aplicació. 

a) No hem pogut disposar dels comptes anuals dels organismes autònoms Consell 
Agrari Local i Residència Sant Josep de Gent Major, ni del balanç, el compte de 
resultat economicopatrimonial ni la memòria de l’Ajuntament, circumstàncies 
que limiten l’abast del nostre treball, tal com indiquem en l’apartat 2.1 del 
present Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2, s’han posat 
de manifest durant l’exercici de 2008 els incompliments següents significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) El Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2008 no ha sigut format per 
la Intervenció perquè l’aprovés el Ple, tal com estableix l’article 212 del 
TRLRHL, i per a la seua posterior rendició en aquesta Sindicatura de Comptes, 
en compliment de l’article 223 del citat text legal. Aquests incompliments s’han 
produït també en la formació i rendició del Compte General dels exercicis de 
2006 i 2007 (vegeu l’apartat 5.1). 

b) No hem pogut verificar l’existència dels informes de fiscalització plena posterior 
de les despeses sotmeses a la fiscalització limitada prèvia, tal com estableix 
l’article 219.3 del TRLRHL i l’article 49 de les bases d’execució (apartat 5.2). 
Tampoc no s’ha donat compliment al que preveu l’article 220 del citat text legal 
en relació amb el control financer que cal efectuar sobre els organismes 
autònoms i l’entitat pública empresarial dependents de l’Ajuntament. 

c) L’Ajuntament no s’ha atès al que estableix l’article 190.2 del TRLRHL pel qual 
els perceptors de les ordres de pagament per justificar estan obligats a justificar 
l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim de tres mesos i, en 
qualsevol cas, abans del tancament pressupostari, tal com indiquem en l’apartat 
7.2 del present Informe. 

d) L’organisme autònom Residència Sant Josep de Gent Major i les entitats 
municipals Aigües de Sueca i SURGE, no tenen enllaç al seu perfil en la seu 
electrònica de l’Ajuntament ni ens consta que tinguen seu pròpia. Per tant, 
aquests entitats no han complit l’article 42.1 de la LCSP, pel qual els òrgans de 
contractació hauran de difondre per Internet el seu perfil del contractant. Les 
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entitats públiques dependents, tampoc no han atès el que disposa l’article 175.b) 
del citat text legal, pel que fa a l’obligació de publicar en el seu perfil les 
instruccions de contractació (apartat 8.2). 

e) L’Ajuntament de Sueca no ha tramés els contractes subscrits en 2008 al Registre 
Oficial de Contractes, segons ho estableix l’article 30 de la LCSP i l’article 58 
de la LCAP (vegeu l’apartat 8.3). 

f) En l’apartat 8.4 detallem els incompliments que s’han posat de manifest en la 
revisió dels expedients de contractació. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Sueca està situat a la província de València, a la comarca de la Ribera 
baixa i la seua població és de 28.713 habitants segons l’actualització del cens a 1 de 
gener de 2008. 

Després de les eleccions de l’any 2007, la Corporació està formada per 21 membres (8 
del PP, 5 del Bloc Nacionalista, 4 del PSOE, 2 d’EUPV, 1 de Coalició Valenciana i 1 
d’Esquerra Republicana). L’equip de govern està format pels regidors del Bloc, del 
PSOE i Esquerra Unida, i l’alcalde és del Bloc Nacionalista. 

El Reglament Orgànic que estableix l’organització municipal va ser aprovat 
definitivament pel Ple el dia 7 d’abril de 2005. 

Aquest Reglament estableix els òrgans del municipi a qui correspon el seu govern i 
administració i són: l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple de l’Ajuntament i la Comissió 
Municipal de Govern (actualment Junta de Govern Local). També s’hi estableixen 
d’altres òrgans municipals complementaris, com ara les juntes municipals de districte i 
les comissions municipals informatives. Durant l’exercici de 2008, es trobaven 
constituïdes les comissions informatives permanents següents: 

- C. I. de Presidència 

- C. I. de Cultura i Educació 

- C. I. d’Obres i Urbanisme 

- C. I. de Polítiques d’Igualtat 

- C. I. de Promoció Econòmica 

- C. I. de Serveis 

- C. I. de Sanitat i Medi Ambient 

- C. I. de Participació Ciutadana 

- Comissió Especial de Comptes 

D’acord amb la RLT de la Corporació, l’estructura administrativa de la unitat de 
comptabilitat de la Intervenció està formada per l’interventor, tres administratius i un 
auxiliar, a més d’una tresorera amb un administratiu i un auxiliar. El lloc de treball 
d’interventor l’ocupa un funcionari de carrera amb habilitació nacional des d’abril de 
2008. 

No hi ha pròpiament un departament de contractació integrat en la Secretaria General. 
Fins a setembre de 2010 el lloc de treball de secretari general estava ocupat per una 
tècnica de l’Ajuntament. La tramitació dels expedients de contractació es portava a 
terme directament pels distints serveis en què s’estructura l’Ajuntament. 

A partir de la informació facilitada pel mateix Ajuntament i d’altres fonts (base de dades 
del Sector Públic Local del Ministeri d’Economia i Hisenda i la base de dades CIVIS de 
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la Conselleria d’Administracions Públiques) hem verificat que els ens dependents 
participats per l’Ajuntament que integren el Compte General són els següents: 

- Consell Agrari Local (organisme autònom de caràcter administratiu). 

- Residència Sant Josep de Gent Major (organisme autònom de caràcter 
administratiu). 

- Entitat pública empresarial Aigües i Sanejament de Sueca (participada al 100%). 

- Sueca Urbanisme i Gestió, S.A.U. (participada al 100%). Com a fet posterior cal 
indicar que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 18 de febrer de 2010 
va acordar la seua dissolució i liquidació. 

A més a més, l’Ajuntament forma part de les següents entitats supramunicipals:  

- Consorci de Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de València. 

- Consorci de l’Àrea de Gestió 1 del Pla de Residus Zones X, XI i XII. 

Por últim, cal dir que té competències sobre les següents entitats locals menors: 

- El Perelló. 

- Mareny de Barraquetes. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Rendició de comptes 

El Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2008, integrat pel compte propi de 
l’Entitat, els comptes dels organismes autònoms Consell Agrari Local i Residència Sant 
Josep de Gent Major, i els comptes de les entitats dependents Entitat Pública 
Empresarial Aigües i Sanejament de Sueca (d’ara endavant Aigües de Sueca) i Sueca 
Urbanisme i Gestió, S.A.U. (d’ara endavant SURGE), de capital íntegrament municipal, 
no han sigut formades per la Intervenció per a la consegüent aprovació per part del Ple, 
tal com estableix l’article 212 del TRLRHL, i per a la seua posterior rendició a aquesta 
Sindicatura de Comptes, en compliment de l’article 223 del citat text legal. 

Aquest incompliment també s’ha produït en la formació i rendició  del Compte General 
dels exercicis 2006 i 2007. 

En aquesta qüestió, l’interventor municipal addueix l’excessiva càrrega de treball 
derivada de les circumstàncies següents: 

- Des que es van constituir, els organismes autònoms municipals no han aprovat 
les liquidacions dels seus pressuposts ni en 1998 ni en 1993. 

- La comptabilitat patrimonial de l’Ajuntament no ha sigut objecte d’un 
seguiment adequat en exercicis anteriors, i es van detectar nombrosos errors en 
els comptes de l’immobilitzat. L’inventari municipal de béns també es troba 
pendent d’actualitzar. 

- No s’ha efectuat un control financer d’Aigües de Sueca ni de SURGE fins a 
l’exercici de 2009, en el qual s’auditaren els exercicis 2007 i 2008 d’aquesta 
última entitat. 

Quant a la formulació i aprovació dels comptes de l’Ajuntament, cal indicar que 
únicament va ser aprovada el 4 de juny de 2009 la liquidació del pressupost de 
l’exercici de 2008, sobrepassant el termini previst en l’article 191.3 del TRLRHL (1 de 
març). A més a més s’ha superat àmpliament el termini previst en l’article 193.5 del dit 
text legal per a remetre la còpia de la liquidació al Ministeri d’Economia i Hisenda i no 
ha quedat constatació de la seua remissió a la Comunitat Autònoma. 

5.2 Informació al Ple de l’Ajuntament 

L’article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple 
de l’Ajuntament, per mitjà de la Presidència, la informació de l’execució dels 
pressuposts i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 
Les regles 105 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s’ha 
de subministrar al Ple de l’Ajuntament, la qual contindrà les dades relatives a l’execució 
del pressupost corrent d’ingressos i despeses, les seues modificacions i els moviments i 
la situació de la tresoreria. Al respecte, el Ple de l’Ajuntament no ha fixat la periodicitat 
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de tramesa de la informació pressupostària i de tresoreria, i l’interventor municipal no hi 
ha retut aquesta informació. 

L’article 219 del TRLRHL que regula la fiscalització prèvia que ha de realitzar l’òrgan 
interventor estableix en el seu apartat tercer l’obligació d’efectuar una fiscalització 
plena posterior de les despeses sotmeses a la fiscalització prèvia limitada, prevista en 
l’apartat segon d’aquest article, i a la consegüent emissió d’un informe que s’ha de 
remetre al Ple. Aquesta obligació també ve regulada en l’article 49 de les bases 
d’execució del pressupost de l’exercici de 2008. No hem obtingut evidència de la 
realització d’aquesta fiscalització plena posterior ni de la consegüent informació al Ple 
de l’Entitat local. 

Tampoc no s’ha efectuat el control financer dels organismes autònoms Consell Agrari 
Local i Residència Sant Josep, ni el de l’entitat Aigües de Sueca; per tant, no s’han 
enviat al Ple els informes prevists en l’article 220 del TRLRHL. 

D’altra banda cal indicar que l’inventari de l’Entitat a 31 de desembre de 2008 està 
pendent d’actualitzar i l’última rectificació de què va tenir coneixement el Ple va ser la 
corresponent a l’exercici de 2005. Per tant, l’Ajuntament hauria de prendre les mesures 
adients a fi d’efectuar l’actualització anual prevista en l’article 33 i següents del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

5.3 Comentaris dels estat financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe, s’adjunten la liquidació del pressupost d’ingressos i 
despeses, el resultat pressupostari i l’estat del romanent de tresoreria dels exercicis de 
2007 i 2008. 

En el quadre següent mostrem les principals magnituds pressupostàries dels exercicis de 
2007 i 2008, en euros. 

 

Magnitud 2007 2008 

Pressupost inicial 23.236.526 22.764.275 

Previsions ingressos definitives 30.799.248 31.298.800 

Previsions despeses definitives 30.799.248 31.298.800 

Drets reconeguts 24.708.450 25.023.382 

Obligacions reconegudes 23.266.989 24.406.184 

Resultat pressupostari ajustat 1.647.329 2.940.742 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.296.892 2.363.842 

Romanent de tresoreria total  6.905.745 7.270.588 

Quadre 1 
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En els apartats 7.1 i 7.2 analitzem el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 

En relació amb els organismes autònoms des de la data de constitució no s’han aprovat 
les liquidacions de pressuposts, tal com indiquem en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

Pel que fa als comptes de les entitats empresarials participades íntegrament per 
l’Ajuntament de Sueca, en el quadre següent mostrem, en euros, les xifres dels fons 
propis, l’actiu del balanç i el resultat de l’exercici de 2008: 

 

Denominació Fons propis  Actiu  Resultat 

Aigües i Sanejament de Sueca 757.618 1.740.865 282.144 

Sueca Urbanisme i Gestió, S.A.U  151.752 398.046 (145.999) 

Quadre 2 
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6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

L’elaboració, formulació i aprovació del pressupost de l’entitat local ve regulada en els 
articles 1 al 23 del Reial Decret 500/1990, i els articles 162 a 169 del TRLRHL. 

Pel que fa a l’elaboració del pressupost de 2008, cal dir que l’alcalde no el formula fins 
al 3 d’abril de 2008, sobrepassant el termini legal previst en l’article 18 del Reial Decret 
500/1990, que establia el 30 de setembre de 2007. L’Ajuntament no ha acordat 
formalment la pròrroga del pressupost de l’exercici anterior. 

Hem observat també que la tramesa d’una còpia del pressupost a l’Administració de 
l’Estat i a la Comunitat Autònoma supera en un mes el termini previst en l’article 169.4 
del TRLRHL. 

En general, si bé l’expedient del pressupost conté tota la documentació exigida per la 
legislació vigent, tot seguit detallem alguns aspectes que la Corporació ha de tenir en 
compte per a incloure en l’expedient. 

- Hi hauria de constar l’avançament de la liquidació del pressupost de l’exercici 
de 2007. 

- L’annex d’inversions hauria d’incloure els anys d’inici i acabament prevists, així 
com una adequada codificació i l’òrgan encarregat de la seua gestió, tal com 
estableix  l’article 19 del Reial Decret 500/1990. 

- L’informe economicofinancer hauria de detallar les característiques de les 
operacions de crèdit previstes i el seu efecte sobre la càrrega financera. 

- L’expedient hauria de contenir l’informe sobre el compliment de l’estabilitat 
pressupostària segons el que estableix l’article 19 del Reial Decret Llei 2/2007, 
d’Estabilitat Pressupostària. 
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7. RESULTAT PRESSSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Com mostrem en el quadre següent, el resultat pressupostari de l’exercici de 2008 ha 
pujat a 617.198 euros, cosa que comporta un descens del 57,2% respecte de l’exercici 
anterior. No obstant això, el resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2008, per un 
import de 2.940.742 euros, supera en un 78,5% al de l’exercici de 2007. 

Això s’explica perquè en 2008 es van reconèixer obligacions de despeses d’inversions 
reals, el finançament afectada de les quals no havia sigut cobrada en l’exercici, mentre 
que en 2007 es van reconèixer drets, les despeses amb finançament afectat dels quals  
havien sigut reconeguts en exercicis anteriors. L’efecte de les dites desviacions s’ha 
corregit mitjançant les desviacions de finançament positives i negatives de l’exercici. 

Tot seguit mostrem en sengles quadres elaborats en euros, la liquidació del pressupost 
de l’exercici de 2008 i la seua comparança amb l’exercici anterior. 

 

Quadre 3 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 2008 

Drets 
reconeguts nets 

2008 

Obligacions 
reconegudes netes 

2008 
Totals 

a. Operacions corrents 23.212.914 19.011.999 4.200.915 

b. D’altres operacions no financeres 286.135 3.400.963 (3.114.828) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 23.499.049 22.412.962 1.086.087 

2. Actius financers 45.547 45.547 0 

3. Passius financers 1.478.786 1.947.674 (468.889) 

I. Total  (1+2+3) 25.023.382 24.406.184 617.198 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DELS EXERCICIS 
2007 I 2008 

2008 2007 
Variació 

bruta 

% 2008 

/2007 

a  Operacions corrents 4.200.915 2.692.553 1.508.362 56,0% 

b  D’altres operacions no financeres (3.114.828) (903.251) (2.211.577) (244,8%)

1.Total operacions no financeres (a+b) 1.086.087 1.789.302 (703.215) (39,3%)

2.Actius financers 0 0 0 - 

3. Passius financers (468.889) (347.841) (121.048) (34,8%)

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) 617.198 1.441.461 (824.263) (57,2%)

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

849.815 1.049.433 (199.619) (19,0%)

5. (+) Desviacions financ. negatives de l’exercici 1.802.089 518.733 1.283.356 247,4% 

6. (-) Desviacions financ. positives de l’exercici 328.359 1.362.298 (1.033.939) (75,9%)

II. Resultat pressupostari ajustat (I+4+5+6) 2.940.742 1.647.329 1.293.413 78,5% 

Quadre 4  

Com a resultat del treball realitzat en la revisió del  resultat pressupostari s’han posat de 
manifest els aspectes següents: 

- En la revisió de les desviacions de finançament calculades per l’Ajuntament hem 
observat que no les determina l’agent finançador, tal com preveu la regla 48.5 i 
50.4 de la ICAL normal, i es considera, en qualsevol cas, que el dit coeficient és 
del 100%. En la informació facilitada no figura el codi del projecte, l’any d’inici 
i el detall de les anualitats, els ingressos i despeses prevists ni la informació 
sobre la gestió de la despesa en exercicis futurs o tancats, tal com exigeix la dita 
regla. Així mateix, els imports d’ingressos i despeses acumulats que es detallen 
en el càlcul de les desviacions, no coincideixen mai amb els que figuren en la 
comptabilitat. 

 A fi de facilitar i millorar l’obtenció de la informació anterior es recomana que 
el càlculs de les desviacions de finançament es realitze per mitjà d’una aplicació 
integrada amb la comptabilitat pressupostària de l’Entitat. 

- De la revisió dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats 
pel Ple en l’exercici de 2009 es desprén l’existència  de despeses realitzades en 
l’exercici de 2008 que no van ser imputats al pressupost per un import de 43.985 
euros. 

 Així mateix, en l’exercici de 2008 el Ple va aprovar quatre expedients de 
reconeixement extrajudicial que portaren a comptabilitzar en 2008 despeses 
corresponents a l’exercici de 2007 i anteriors per un import de 138.927 euros. 
Els informes emesos per l’interventor municipal en relació amb els expedients 
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03/08 i 04/08, plantegen sengles advertiments davant de l’existència de dues 
factures, els imports de les quals superen el llindar del contracte menor previst 
en l’article 56 de la LCAP aleshores vigent, sense que s’hi haja tramitat cap 
procediment de contractació. No obstant això, el citat informe proposa 
l’alçament dels dits advertiments per a evitar l’enriquiment injust de 
l’Administració, ja que els serveis havien sigut efectivament prestats. 

 En resum, l’efecte net dels reconeixements extrajudicials de despeses aprovades 
en 2008 i 2009, incrementaria el resultat pressupostari ajustat de 2008 en 94.942 
euros. 

7.2 Romanent de tresoreria 

Com mostrem en el quadre següent, el romanent de tresoreria total de l’exercici de 2008 
ha pujat a 7.270.588 euros, amb un lleuger increment del 5,3% respecte de l’exercici 
anterior. A més, com a conseqüència de la disminució dels ajusts pel saldo acumulat de 
les desviacions de finançament, el romanent de tresoreria per a despeses generals ha 
pujat a 2.363.842 euros, un 82,3% superior a l’exercici anterior. 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 2008 2007 Variació 

1.(+) Fons líquids 5.958.902 5.525.993 7,8% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 7.585.847 6.897.683 10,0% 

-(+) Del Pressupost corrent 2.784.143 2.645.958 5,2% 

-(+) De Pressuposts tancats 4.766.754 4.236.570 12,5% 

-(+) D’operacions no pressupostàries 34.950 15.155 130,6% 

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació  0 0  - 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 6.274.161 5.517.930 13,7% 

-(+) Del Pressupost corrent 4.104.467 4.104.615 0,0% 

-(+) De Pressuposts tancats 1.449.548 681.114 112,8% 

-(+) D’operacions no pressupostàries 720.146 732.202 (1,6%)

-(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació  0 0 - 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 7.270.588 6.905.745 5,3% 

II. Saldos de cobrament dubtós 3.751.130 2.979.509 25,9% 

III. Excés de finançament afectat 1.155.615 2.629.345 (56,0%)

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

2.363.842 1.296.892 82,3% 

Quadre 5 

En la revisió del càlcul d’aquesta magnitud pressupostària, s’han posat de manifest els 
aspectes següents: 



Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Sueca. Exercici de 2008 

- 17 - 

- En l’acta d’arqueig de tresoreria a 31 de desembre de 2008 figuren ordres de 
pagaments per justificar per un import de 7.949 euros que segons l’article 190 
del TRLRHL, desenvolupat per l’article 33 de les bases d’execució del 
pressupost, s’haurien de justificar en el termini de tres mesos i, en qualsevol cas, 
abans del tancament de l’exercici pressupostari, circumstància que no s’ha 
produït a 31 de desembre de 2008. 

 De l’import anterior, 3.449 euros corresponen a ordres expedides en exercicis 
anteriors a 2008 de les quals una, per 1.000 euros, està pendent de justificar a la 
data  de la nostra revisió. Al respecte, el perceptor de la referida ordre de 
pagament es troba subjecte al règim de responsabilitats previst legalment, tal 
com estableix l’article 190.2 del TRLRHL. 

 Quan a l’ús d’aquest procediment excepcional de la despesa i el pagament, es 
recomana el seu ús únicament per a aquelles transaccions els documents 
justificatius de les quals no es puguen aportar abans de formular la proposta de 
pagament. 

- Cal destacar el saldo de deutors de cobrament dubtós per 3.751.130 euros. 
D’aquest import, 2.243.577 euros, provenen dels exercicis compresos entre 1990 
i 2003, raó per la qual, en poder estar prescrits d’acord amb la normativa 
d’aplicació, la seua valoració es troba corregida al 100%. Al respecte, 
recomanem efectuar una anàlisi detallada d’aquests saldos a fi que siguen 
declarats prescrits i donar-los de baixa en els seus comptes respectius, amb la 
tramitació prèvia de l’expedient oportú. 

 Les bases d’execució haurien de regular els criteris que l’Entitat local ha de 
seguir per tal d’ajustar el valor dels saldos deutors comptabilitzats al tancament 
de l’exercici, atenent el que disposa l’article 103 del Reial Decret 500/1990. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

En l’exercici de 2008 es trobaven vigents les següents disposicions en matèria de 
contractació aplicables a la Corporació: 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. (LCSP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

L’Ajuntament de Sueca, com a Administració local, s’integra en l’àmbit subjectiu 
d’aplicació previst en l’article 1.a) de la LCAP i en l’article 3.1.a) de la LCSP. Els 
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, el 
primer de maig de 2008, i pel que fa als efectes, compliment i extinció, inclosa la seua 
durada i règim de pròrrogues, es regiran per la LCAP i la seua normativa de 
desenvolupament, mentre que els adjudicats posteriorment s’hauran d’atendre a allò que 
disposa la LCSP per a l’Administració pública. 

8.2 Perfil del contractant 

Per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sueca es pot accedir al seu perfil del 
contractant que es troba ubicat en la Plataforma de Contractació de la Generalitat des de 
novembre de 2009. Abans el perfil es trobava en la Plataforma de Contractació de 
l’Estat i en la pròpia seu electrònica de l’Ajuntament. 

Així mateix, per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament es pot accedir al perfil del 
contractant de l’organisme autònom Consell Agrari Local, que es troba ubicat també en 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat, si bé no consta publicat cap expedient. 

L’organisme autònom Residència de Sant Josep i les entitats municipals Aigües de 
Sueca i SURGE no tenen enllaç al seu perfil en la seu electrònica de l’Ajuntament ni 
ens consta que tinguen seu pròpia. Per tant, aquestes entitats no han complit l’article 
42.1 de la LSCP pel qual els òrgans de contractació hauran de difondre per mitjà 
d’Internet el seu perfil del contractant. Així mateix, les entitats públiques dependents no 
s’han atés a allò que disposa l’article 175.b) del citat text legal respecte a l’obligació de 
publicar en el seu perfil les instruccions de contractació. 

8.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per la Corporació hem elaborat el quadre següent 
en el qual indiquem  el nombre i l’import dels contractes subscrits en l’exercici, 
detallats per tipus i procediments d’adjudicació. Aquesta informació no s’ha pogut 
contrastar amb el Registre Oficial de Contractes, en haver-se incomplit l’obligació de 
comunicació prevista en l’article 30 de la LCSP i l’article 58 de la LCAP. 
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Tipus de 
contracte 

Procediments 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació 
Nombre de 
contractes 

Obres 

Obert 624.298 55,4% 4 44,4% 

NP 421.373 37,4% 2 22,2% 

NSP 81.840 7,3% 3 33,3% 

Subtotal 1.127.510 100,0% 9 100,0% 

Serveis 

NSP 64.680 22,7% 3 33,3% 

Privats 220.310 77,3% 6 66,7% 

Subtotal 284.990 100,0% 9 100,0% 

Subministraments 

Obert 140.500 45,0% 3 42,9% 

NP 69.388 22,2% 1 14,3% 

NSP 102.012 32,7% 3 42,9% 

Subtotal 311.900 100,0% 7 100,0% 

Gestió de serveis 
Obert - 100,0% 2 100,0% 

Subtotal - 100,0% 2 100,0% 

Contractes 
especials 

D’altres 61.082 100,0% 2 100,0% 

Subtotal 61.082 100,0% 2 100,0% 

Total 1.785.482  29   

NP: negociat amb publicitat NSP: negociat sense publicitat 

Quadre 6 

Així mateix, durant l’exercici s’han adjudicat 140 contractes menors per un import 
conjunt de 407.143 euros i hem comprovat que no s’ha fraccionat l’objecte contractual  
en els termes prevists en l’article 74.2 de la LCSP. 

D’acord amb la informació facilitada, en 2008 s’han tramitat 31 contractes  modificats, 
complementaris i pròrrogues. 

La informació anterior ens ha sigut facilitada per mitjà dels diferents serveis que han 
tramitat contractes durant l’exercici de 2008, ja que l’Ajuntament no compta amb un 
departament de contractació dependent de la Secretaria General que centralitze, 
gestione, coordine i supervise la contractació de l’Entitat. Quant això, recomanem a 
l’Ajuntament que la gestió dels contractes es centralitze en un únic departament per a 
una major seguretat jurídica i coordinació interdepartamental. 

8.4 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per l’Ajuntament en 
2008, hem seleccionat una mostra de contractes adjudicats en l’exercici que mostrem en 
el següent quadre, elaborat en euros i excloent-ne l’IVA. 
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Tipus Objecte 
Trami- 

tació 
Procedi- 

ment 
Import 

d’adjudicació 
Normativa 
d’aplicació 

O Rehabilitació Biblioteca Municipal, 4ª fase Ord. O 253.857 LCAP 

G Gestió i explotació piscina municipal Ord. O - LCSP 

S Butaques centre Bernat i Baldoví Ord. NP 69.387 LCSP 

Total mostra contractes 323.244   

O: contracte d’obres G: gestió de serveis S: Subministraments  
Or: tramitació ordinària O: procediment obert NP: procediment negociat amb publicitat 

Quadre 7 

Així mateix hem seleccionat una mostra de les modificacions contractuals acordades en 
l’exercici que exposem en el quadre següent elaborat en euros i excloent-ne l’IVA. 

 

 Objecte  
Contracte 
principal 

Procedi-
ment 

Import 
Normativa 
d’aplicació 

1r. modificat obra biblioteca 4ª fase 253.847 O 68.253 LCAP 

2n. modificat obra biblioteca 4ª fase 253.847 O 23.699 LCAP 

2ª pròrroga servei televisió local 62.172 O 74.144 LCAP 

 Total mostra modificats 166.096  

Quadre 8 

El treball realitzat ha consistit bàsicament en la comprovació de l’adequació de la 
tramitació dels contractes a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, 
selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així 
com els documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho exigien. 

1) Obres de rehabilitació i ampliació del molí de farina com a biblioteca 
municipal, 4ª fase. 

En el quadre següent, elaborat en euros excloent-ne l’IVA, resumim la informació més 
significativa del contracte de referència i de les modificacions posteriorment acordades. 



Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Sueca. Exercici de 2008 

- 21 - 

 

Descripció 
Data del 
contracte 

Contracte Termini 
Executat 
31-12-08  

Contracte principal obra 4ª fase 16/06/08 253.857 12 meses 253.796 

Primer modificat  23/03/09 68.253 6 meses 68.209 

Segon modificat - 23.699 -  23.699 

Totals 345.809  345.704 

Quadre 9 

El contracte de l’obra principal de la 4ª fase va ser licitat per subhasta pel procediment 
obert, per un import de 365.806 euros (IVA inclòs). El projecte d’obra va ser aprovat el 
10 de març de 2008 sense que conste en l’expedient l’informe de supervisió de 
l’arquitecte municipal exigit per l’article 128 de la LCAP, ni l’acta de replanteig de 
l’obra, prevista en l’article 129 de la dita Llei. No consta tampoc en l’expedient 
l’informe de fiscalització de l’òrgan interventor. 

Aquest contracte va ser subscrit el 16 de juny de 2008 i l’acta de comprovació de 
replanteig el 23 de juliol de 2008, amb un lleuger retard respecte al mes de termini que 
estableix l’article 142 de la LCAP. L’adjudicació del contracte no va ser publicada en el 
diari oficial corresponent, incomplint així el que preveu l’article 93 de la LCAP. 

En agost de 2008 la direcció facultativa proposa una modificació del projecte d’obra de 
la 4ª fase per tal d’incloure les obres pendents d’executar de la 3ª fase que no han pogut 
ser realitzades  a causa de la resolució anticipada del contracte per incompliment de 
l’adjudicatari. Aquesta modificació és aprovada per la Junta de Govern Local el 2 de 
febrer de 2009, per un import de 68.253 euros més IVA. En l’expedient no consta 
l’informe de fiscalització de l’òrgan interventor, el certificat d’existència de crèdit 
previst en l’article 146.4 de la LCAP, i l’informe jurídic corresponent. 

Aquesta modificació contractual se signa el 23 de març de 2009, i s’acorda un termini 
d’execució de sis mesos. L’acta de recepció d’aquestes obres no se subscriu fins al 22 
de desembre de 2009, amb un lleuger retard respecte al termini previst. 

La 2ª modificació contractual es tramita a causa de la necessitat de realitzar treballs no 
considerats en el projecte inicial, per un import de 23.699 euros més IVA. La direcció 
facultativa proposa aquesta modificació en desembre de 2009 i l’interventor municipal 
n’informa el 13 de gener de 2010, sense que conste l’informe jurídic en l’expedient. En 
l’informe de la Intervenció es posa de manifest la introducció d’unitats noves en el 
projecte que comporten un excés d’execució del 9,3% sobre l’import previst, sense que 
s’haja modificat el projecte d’obra ni s’haja tramitat el procediment previst en l’article 
146 de la LCAP. El 3 de març de 2010 es redacta el projecte de la segona modificació 
de l’obra que aprova  la Junta de Govern Local el 29 de març de 2010. Aquesta 
modificació no ha sigut formalitzada contractualment. 
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Així mateix, en el referit informe s’indica que els citats treballs addicionals inclouen 
reparacions per defectes d’execució de la 2ª fase per un import de 10.881 euros, que han 
sigut reclamats per l’Ajuntament a l’adjudicatari d’aquesta fase, si bé a la data de 
realització del present treball, no s’ha pres cap acord d’incautació de la garantia 
definitiva depositada pel dit dipositari. 

L’acta de recepció de l’obra va ser subscrita  el 22 d’abril de 2010 quan el termini 
d’execució de l’obra finalitzava el 24 de juliol de 2009. En l’expedient no consta un 
informe explicatiu de les causes de la demora en l’execució, ni un acord de pròrroga del 
contracte, tal com estableix l’article 96 de la LCAP. 

Pel que fa a la formalització de les certificacions i factures lliurades en execució del 
contracte principal i les dues modificacions posteriors, recomanem que tots els 
documents porten el segell del registre d’entrada, així com la signatura de conformitat i 
la data de fiscalització. 

Finalment, quant a la licitació per fases, recomanem que s’elabore i aprove un expedient 
únic per la seua consegüent licitació, a fi d’una major eficàcia i economia en la seua 
execució. Tot això sense perjudici de la seua divisió per lots o fases, sempre que siguen 
susceptibles d’utilització o aprofitament separat i constituïsquen una unitat funcional. 

2) Contracte de gestió i explotació del servei públic de la piscina municipal 
 coberta “Vicent Vera”. 

Com antecedent cal indicar que el 17 de setembre de 2003 es va subscriure un contracte 
per a la gestió i explotació de la piscina coberta per un termini de 10 anys. No obstant 
això, el 4 de febrer de 2008 es van iniciar tres procediments sancionadors contra 
l’adjudicatària del dit contracte per incompliment d’obligacions contractuals i per haver 
comés infraccions tipificades en els plecs de prescripcions tècniques. 

Si bé el 2 de maig de 2008 es notificaren les propostes de resolució dels citats 
procediments i es va acordar imposar sancions lleus, greus i molt greus, posteriorment, 
el Ple de 3 de juliol de 2008 va acordar la resolució per mutu acord i la devolució de la 
garantia. En l’expedient no queda acreditada l’absència de responsabilitat del 
contractista com a condició necessària per a la resolució de mutu acord  del contracte tal 
com estableix l’article 112.4 de la LCAP. 

Al seu torn, el 3 de juliol de 2008, el Ple va aprovar l’inici d’un nou expedient de 
contractació de gestió de serveis públics per a l’explotació de la piscina municipal 
coberta “Vicent Vera” pel procediment obert, mitjançant la modalitat de concessió 
administrativa previst en l’article 253.e) de la LCSP, per la qual l’empresari gestionarà 
el servei al seu propi risc i ventura. 

Els criteris de valoració de les ofertes, en consideren dos de valoració automàtica per un 
total de nou punts i un de judici de valor per nou punts. Els primers inclouen un 
percentatge sobre els beneficis bruts de l’empresa (fons de renovació), que es destinarà 
trimestralment a la renovació de les instal·lacions i un import fix que es destinarà 
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trimestralment per finançar activitats esportives (fons social). No obstant això, en els 
plecs no s’estableix la forma de valorar aquests criteris, circumstància que podria 
minvar el principi d’igualtat. D’altra banda, el criteri la quantificació del qual depén 
d’un judici de valor, consisteix en l’avaluació del pla o projecte d’explotació de la 
instal·lació. 

La valoració quantitativa de les ofertes presentades no ve recollida en l’informe tècnic 
de valoració de 28 d’octubre de 2008, sinó en la proposta efectuada per la mesa de 
contractació de 30 d’octubre de 2008. En aquesta valoració no queda acreditada la 
puntuació efectuada als plans d’explotació i, en alguns casos, al fons social. Quant a les 
puntuacions assignades al fons de renovació, entenem que no s’hauria de considerar 
com a puntuació màxima el 100% dels beneficis de l’empresa, per la seua desproporció 
i temeritat. 

Per tot això, seria convenient que els plecs de condicions regularen amb el suficient 
detall la forma de valorar els criteris d’adjudicació de les concessions, i usaren fórmules 
per a aquells que es poden avaluar de forma automàtica, així com concretar els aspectes 
tècnics considerables, en aquells que depenguen d’un judici de valor. Seria convenient 
també que el cànon que ha de percebre l’Ajuntament no depengués exclusivament dels 
resultats obtinguts per la concessionària. 

El 6 de novembre de 2008, el Ple acorda l’adjudicació del contracte sense que en 
l’expedient conste l’informe de fiscalització prèvia. L’adjudicació provisional i 
definitiva es publica en el perfil del contractant ubicat, aleshores, en la seu electrònica 
de l’Entitat. El 19 de desembre de 2008 es subscriu un contracte entre les parts per un 
termini de quatre anys. 

Pel que fa a l’execució del contracte, cal indicar que el plec de prescripcions tècniques 
indica entre les obligacions de la concessionària que ha de presentar un balanç de la 
gestió econòmica trimestral, degudament auditat. Amb això, hem comprovat que la 
concessionària no ha presentat el balanç trimestral, sinó un informe anual de 2009, 
auditat en juliol de 2010, el qual recull un resultat negatiu d’explotació que justifica el 
fet que no s’hi haja destinat cap import al fons de renovació. Quant als recursos 
destinats al fons social, hem comprovat que les despeses efectuades per l’empresa a tal 
efecte no corresponen a la destinació prevista en els plecs. 

A més a més, si bé el plec considerava la creació d’una comissió de seguiment per al 
control i l’aprovació trimestral de les despeses que han de realitzar a càrrec al fons de 
renovació i al fons social, en l’expedient únicament resta acreditada una reunió de la 
dita comissió de data 10 de novembre de 2009. Per tant, l’Ajuntament hauria de millorar 
el control en l’execució d’aquest contracte per a verificar el seua adequat compliment. 

3) Subministrament de butaques del centre municipal “Bernat i Baldoví” 

Aquest expedient va ser adjudicat  per un import de 69.387 euros, sense IVA, pel 
procediment negociat amb publicitat, i tant la licitació com l’adjudicació provisional es 
va publicar en el perfil del contractant, ubicat, aleshores, en la seu electrònica de 
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l’Ajuntament, si bé no hi consta la publicació de l’adjudicació definitiva, prevista en 
l’article 138.1 de la LCSP. 

En l’expedient no consta el certificat d’existència de crèdit ni l’informe de fiscalització 
prèvia de la Intervenció, incomplint així el que preveu l’article 93.3 de la LCSP. 

Pel que fa als criteris de valoració que figuren en el plec de clàusules administratives, 
cal dir que l’oferta econòmica únicament pondera un 25% del total, igual que el termini 
de lliurament. Respecte d’aquest termini, en els plecs no queda clarament determinada 
la manera de computar-lo a l’hora de fer la valoració, raó per la qual s’hi han rebut 
ofertes heterogènies que dificulten l’objectivitat en la seua comparació. 

Quant a la valoració de les ofertes, la mesa de contractació aplica una puntuació de 
trams que no ve prevista en els plecs, els quals consideren la regla de tres simple, 
circumstància que hauria de ser tinguda en compte per a garantir l’objectivitat en 
l’adjudicació. 

Per acabar, en la revisió dels documents comptables de reconeixement d’obligacions 
derivades d’aquest contracte, hem observat que no consta la data de la proposta de la 
despesa ni la de la fiscalització, encara que sí consta la signatura. 

4) Contracte de gestió del servei públic de televisió local. Segona pròrroga. 

El contracte originari de gestió de la televisió local es va licitar per concurs obert en 
l’exercici de 2002, i es va presentar únicament l’empresa que prestava aquests serveis 
anteriorment. En l’expedient no consta l’informe de fiscalització prèvia previst en 
l’article 67 de la LCAP. 

En la revisió del plec de clàusules administratives, hem observat que a l’oferta 
econòmica únicament se li assigna un punt d’un total de vint-i-dos. també s’inclou com 
a criteri de valoració la presentació d’un arxiu històric d’imatges de Sueca de 2000 a 
2002, al qual se li assignen cinc punts. Considerem que la valoració d’aquest criteri 
resulta avantatjosa per a l’empresa finalment adjudicatària. 

Quant a l’adequada competència per a contractar, d’acord amb el que preveu l’article 21 
de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, aleshores vigent, és el Ple l’òrgan 
competent, si bé el contracte va ser adjudicat per la Comissió de Govern per delegació 
de l’alcalde. 

El contracte es subscriu el 10 de gener de 2003 per un import anual de 62.172 euros, 
sense IVA, per un termini de cinc anys amb possibilitat de pròrroga, sense concretar la 
forma de pagament. 

La primera pròrroga va ser aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada 
el 26 de novembre de 2007, amb una vigència des del primer de gener de 2008 fins al 
31 de desembre de 2008. Posteriorment el 10 de novembre de 2008, el citat òrgan va 
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aprovar la segona pròrroga del contracte, amb una vigència des del primer de gener de 
2009 fins al 31 de desembre de 2009. 

En la revisió de les factures i pagaments realitzats a la concessionària, en execució de 
les citades pròrrogues, hem observat que l’empresa no ha presentat els informes 
mensuals prevists en l’acord de la Junta de 6 de juliol de 2006 per a pagar les factures 
emeses. 

L’import facturat durant els exercicis de 2008 i 2009 ha pujat a 210.615 euros (IVA 
inclòs), 170.826 euros del qual correspon als serveis i imports prevists en les pròrrogues 
subscrites, actualitzats en l’IPC. A més a més, s’han facturat 24.814 euros en concepte 
de retransmissions diverses que no ens consta que hagen sigut modificades 
contractualment, i 14.975 euros en concepte d’aportació extraordinària per a la 
compensació de pèrdues de la concessionària contravenint al nostre judici el que 
disposen els plecs de condicions, tal com indiquem a continuació. 

Aquesta aportació va ser acordada per la Junta de Govern el 30 de novembre de 2009 
amb la finalitat de compensar pèrdues de la concessionària. L’Ajuntament fonamenta 
aquesta aportació en circumstàncies imprevisibles i sobrevingudes, com ara les 
derivades de la crisi econòmica i la consegüent reducció dels ingressos publicitaris que 
han comportat una veritable subversió de l’economia de la concessió i, per tant,  a una 
fallida de l’equilibri financer del contracte. Quant a la quantificació de l’aportació, cal 
indicar que en l’expedient no consta l’informe econòmic que va servir de base per a 
determinar l’import del contracte, raó per la qual s’han pres en consideració els resultats 
obtinguts per la concessionària en els exercicis compresos entre 2003 i 2009. 

Pel que fa al manteniment de l’equilibri financer del contracte, la LCAP estableix que 
en les concessions administratives l’empresari gestionarà el servei al risc i ventura 
propis, mentre que el restabliment de l’equilibri econòmic únicament està previst per a 
aquelles modificacions contractuals que puga introduir l’Administració per raons 
d’interés públic. A més, el plec de condicions administratives del contracte estableix 
que l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per les pèrdues ocasionades en 
l’explotació del servei. 

Finalment, i sense perjudici de la consideració de la crisi econòmica com a causa 
subversió de l’economia de la concessió no queda acreditat en l’expedient que la 
caiguda dels ingressos publicitaris derivats de la crisi siga la causa de les pèrdues 
comptabilitzades per la concessionària. 
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9. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en l’apartat 3 del present Informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions que indiquem a continuació: 

a) L’Ajuntament hauria d’adoptar les mesures pertinents a fi d’efectuar 
l’actualització anual de l’inventari de béns prevista en l’article 33 i següents del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals, tal com indiquem en l’apartat 5.2 de 
l’Informe. 

b) La tramesa de la documentació pressupostària a la Comunitat Autònoma i a 
l’Administració de l’Estat s’hauria d’efectuar dins dels termini prevists 
legalment, tal com indiquem en l’apartat 6 de l’Informe. Així mateix, 
recomanem que l’expedient del pressupost continga aquells aspectes que 
indiquem en el citat apartat. 

c) Recomanem que el càlcul de les desviacions de finançament es realitze 
mitjançant una aplicació integrada amb la comptabilitat pressupostària que 
reculla tota la informació prevista en les regles 48 i 50 de la ICAL normal, tal 
com indiquem en l’apartat 7.1 de l’Informe. 

d) Caldria efectuar una anàlisi detallada dels saldos deutors de cobrament dubtós a 
fi que aquells que siguen declarats prescrits es donen de baixa en els seus 
comptes respectius, amb la tramitació prèvia de l’expedient oportú. Així mateix, 
les bases d’execució haurien regular els criteris que s’han de seguir per a ajustar 
el valor dels saldos deutors comptabilitzats al tancament de l’exercici, tal com 
indiquem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

e) Per tal de millorar l’organització administrativa de l’Ajuntament recomanem que 
es cree un lloc de treball o un departament encarregat de la contractació 
administrativa, dependent de la Secretaria General, per a una major seguretat 
jurídica i coordinació interdepartamental (apartat 8.3 de l’Informe). 

f) Pel que fa als contractes revisats en l’apartat 8.4 de l’Informe, la Corporació 
hauria d’atendre les recomanacions posades de manifest en aquests apartats. 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització de 
l’Ajuntament de Sueca corresponent a l’any 2008, el citat informe es va trametre al 
comptedant perquè en el termini concedit en formulés al·legacions. 

Una vegada transcorregut el dit termini, no s’hi han rebut al·legacions. 
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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 2010 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 28 de desembre de 2010, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 28 de desembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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AJUNTAMENT DE SUECA

ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2008

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D.R. (1) REC.NETA (2) PEND. COBRA.

1 Imposts directes 11.197.391 0 11.197.391 11.911.264 106,4% 10.494.744 88,1% 1.416.520
2 Imposts indirectes 700.000 0 700.000 212.904 30,4% 212.904 100,0% 0
3 Taxes i d´altres ingressos 2.626.868 451.466 3.078.333 3.620.553 117,6% 2.923.992 80,8% 696.562
4 Transferències corrents 6.476.660 415.529 6.892.188 7.145.656 103,7% 6.676.118 93,4% 469.538
5 Ingressos patrimonials 95.923 0 95.923 322.536 336,2% 322.536 100,0% 0
6 Alienació inversions reals 0 0 0 9.657  - 9.657 100,0% 0
7 Transferències de capital 0 488.837 488.837 276.478 56,6% 191.289 69,2% 85.189
8 Variació actius financers 0 4.001.820 4.001.820 45.547 1,1% 18.098  - 27.449
9 Variació passius financers 1.667.434 3.176.873 4.844.307 1.478.786 30,5% 1.389.901 94,0% 88.884

TOTAL INGRESSOS 22.764.275 8.534.525 31.298.800 25.023.382 79,9% 22.239.239 88,9% 2.784.143

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O.R.NETES (1)
PAGAM. 
LÍQUIDS

(2) PEND. PAGA.

1 Remuneracions personal 9.483.393 409.919 9.893.312 8.847.714 89,4% 8.822.808 99,7% 24.907
2 Compra de béns i serveis 6.334.023 1.130.705 7.464.728 6.732.979 90,2% 4.372.692 64,9% 2.360.288
3 Interessos 684.477 0 684.477 450.622 65,8% 450.622 100,0% 0
4 Transferències corrents 2.628.040 653.410 3.281.450 2.980.683 90,8% 1.868.855 62,7% 1.111.827
6 Inversions reals 1.684.434 6.193.069 7.877.503 3.399.464 43,2% 2.793.518 82,2% 605.946
7 Transferències de capital 0 101.874 101.874 1.500 1,5% 0 0,0% 1.500
8 Variació actius financers 0 45.547 45.547 45.547  - 45.547  - 0
9 Variació passius financers 1.949.908 0 1.949.908 1.947.674 99,9% 1.947.674 100,0% 0

TOTAL DESPESES 22.764.275 8.534.525 31.298.800 24.406.184 78,0% 20.301.717 83,2% 4.104.467

(1)   Grau d´execució
(2)   Grau de realització

CAPÍTOL D' INGRESSOS
PREVISIÓ EXECUCIÓ

CAPÍTOL DE DESPESES
PREVISIÓ EXECUCIÓ



AJUNTAMENT DE SUECA

ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2007

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D.R. (1) REC.NETA (2) PEND. COBRA.

1 Imposts directes 10.139.218 0 10.139.218 10.558.279 104,1% 9.214.227 87,3% 1.344.052
2 Imposts indirectes 1.675.000 0 1.675.000 1.043.309 62,3% 1.043.309 100,0% 0
3 Taxes i d´altres ingressos 2.491.500 309.526 2.801.026 3.012.317 107,5% 2.646.835 87,9% 365.482
4 Transferències corrents 5.800.881 647.708 6.448.589 6.550.280 101,6% 6.325.451 96,6% 224.829
5 Ingressos patrimonials 84.928 0 84.928 169.657 199,8% 156.502 92,2% 13.155
6 Alienació inversions reals 0 89.462 89.462 72.865 81,4% 0 0,0% 72.865
7 Transferències de capital 0 1.645.415 1.645.415 1.502.304 91,3% 1.202.688 80,1% 299.616
8 Variació actius financers 0 3.108.334 3.108.334 45.667  - 19.737  - 25.930
9 Variació passius financers 3.045.000 1.762.275 4.807.275 1.753.772 36,5% 1.453.743 82,9% 300.029

TOTAL INGRESSOS 23.236.526 7.562.721 30.799.248 24.708.450 80,2% 22.062.491 89,3% 2.645.958

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O.R.NETES (1) PAGAMS. (2) PEND. PAGA.

1 Remuneracions personal 9.095.525 327.159 9.422.685 8.542.399 90,7% 8.492.140 99,4% 50.259
2 Compra de béns i serveis 5.828.063 1.526.386 7.354.450 6.847.230 93,1% 4.225.773 61,7% 2.621.458
3 Interessos 502.534 0 502.534 401.853 80,0% 401.853 100,0% 0
4 Transferències corrents 2.605.004 434.620 3.039.623 2.849.807 93,8% 2.033.580 71,4% 816.226
6 Inversions reals 3.101.350 5.081.353 8.182.703 2.431.258 29,7% 1.814.587 74,6% 616.671
7 Transferències de capital 0 147.536 147.536 47.162 32,0% 47.162 100,0% 0
8 Variació actius financers 0 45.667 45.667 45.667  - 45.667  - 0
9 Variació passius financers 2.104.050 0 2.104.050 2.101.612 99,9% 2.101.612 100,0% 0

TOTAL DESPESES 23.236.526 7.562.721 30.799.248 23.266.989 75,5% 19.162.374 82,4% 4.104.615

(1)   Grau d'execució
(2)   Grau de realització

PREVISIÓ EXECUCIÓ
CAPÍTOL D'INGRESSOS

PREVISIÓ EXECUCIÓ
CAPÍTOL DE DESPESES



AJUNTAMENT DE SUECA

EXERCICIS 2007 I 2008

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.007 2.008
VARIACIÓ 

BRUTA
% VAR. 

a  Operacions corrents 2.692.553 4.200.915 1.508.362 56,0%
b  D'altres operacions no financeres (903.251) (3.114.829) (2.211.577) (244,8%)

1  Total operacions no financeres (a+b) 1.789.302 1.086.087 (703.215) (39,3%)
2  Actius financers 0 0 0 -
3  Passius financers (347.841) (468.889) (121.048) (34,8%)
I   RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 1.441.461 617.198 (824.263) (57,2%)
Ajusts

4 (+) Crèdits gastats finançats amb rom.  tres. per a desp. generals 1.049.433 849.815 (199.619) (19,0%)
5 (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 518.733 1.802.089 1.283.356 247,4%
6 (- ) Desviacions de finançament positives de l'exercici 1.362.298 328.360 (1.033.939) (75,9%)

II   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5+6) 1.647.329 2.940.742 1.293.413 78,5%

ROMANENT DE TRESORERIA 2.007 2.008
VARIACIÓ 

BRUTA
% VAR. 

1   (+) Fons líquids 5.525.993 5.958.902 432.909 7,8%
2   (+) Drets pendents de cobrament 6.897.683 7.585.847 688.164 10,0%
          + del pressupost corrent 2.645.958 2.784.143 138.185 5,2%
          + de pressuposts tancats 4.236.570 4.766.754 530.184 12,5%
          + d'operacions no pressupostàries 15.155 34.950 19.796 130,6%
          - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 0 -
3   (-) Obligacions pendents de pagament 5.517.930 6.274.161 756.231 13,7%
          + del pressupost corrent 4.104.615 4.104.467 (147) (0,0%)
          + de pressuposts tancats 681.114 1.449.548 768.433 112,8%
          + d'operacions no pressupostàries 732.202 720.146 (12.055) (1,6%)
          - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0 0 -
I     Romanent de tresoreria total (1+2-3) 6.905.745 7.270.588 364.843 5,3%
II    Saldos de cobrament dubtós 2.979.509 3.751.130 771.622 25,9%
III   Excesos de finançament afectat 2.629.345 1.155.615 (1.473.729) (56,0%)
IV  Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 1.296.892 2.363.842 1.066.950 82,3%
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