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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 
el dia 28 de desembre de 2009, s'ha acordat fiscalitzar el Compte General de l'exercici 
de 2008 de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, ja que a la data d'aprovació del programa 
esmentat 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 de l'exercici citat 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 i com es detall en l'apartat 2 de l'Informe. 

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

2.1 Revisió financera 

En el moment d'aprovar el present Informe, l'Ajuntament de la Vila Joiosa no ha retut el 
Compte General corresponent a l'exercici de 2008, ni tampoc els comptes generals dels 
exercicis de 2006 i 2007; tal com es detalla en els apartats 3.2 i 5.1 de l'Informe. Tot i 
que aquesta circumstància ha condicionat la fiscalització realitzada, s'ha de dir que 
l'entitat fiscalitzada ens ha facilitat la liquidació dels pressuposts dels exercicis de 2006 
a 2009. 

Conformement als 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 de la Vila Joiosa s'han confeccionat de forma 
adequada, d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació; així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent durant l'exercici citat en relació amb 
l'elaboració, formulació i aprovació del pressupost, la informació que calia facilitar al 
Ple de l'entitat i les causes que han determinat que no hagen rendit el 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. Els dits procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, la revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
d'aplicació en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
abans. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització exposats 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 de la Vila Joiosa, 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, la presentació dels 
comptes anuals i 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. 
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- 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. 

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

- 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. 

- 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 

- 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. 

- 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. 

- 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, 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 el model normal de la Instrucció de Comptabilitat 
Local. 
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- 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 

- 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 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, s'han posat de 
manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació del resultat pressupostari als principis i la normativa comptable i 
pressupostària que hi són d'aplicació: 

a) Durant l'exercici de 2008, s'han aprovat expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits que han significat la imputació d'obligacions al 
pressupost del dit exercici per import de 4.215.246 euros, corresponents a 
despeses realitzades en els exercicis de 2005 a 2007. S'ha comprovat, així 
mateix, que el pressupost de 2008 no registra obligacions per despeses 
realitzades en aqueix exercici per un import total de 4.332.960 euros, si més no, 
dels quals 3.264.969 euros foren aprovats per mitjà de reconeixements 
extrajudicials de crèdit en l'exercici de 2009, i 1.067.991 euros, en l'exercici de 
2010; tal com s'indica en l'apartat 7.1 de l'Informe. 

b) L'Ajuntament ha calculat una desviació de finançament negativa per import 
d'1.873.995 euros i ha incrementat el resultat pressupostari ajustat en la mateixa 
quantitat. Quant a això, s'ha de dir que en l'exercici de 2008 es van reconéixer 
obligacions per l'import citat, a pesar que els ingressos afectats no foren 
realitzats ni en aqueix exercici ni posteriorment; tal com s'indica en l'apartat 7.1 
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 del present 
Informe, s'han posat de manifest, durant l'exercici objecte de fiscalització, els següents 
incompliments rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en 
relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) En l'organisme autònom Hospital Asil Santa Marta, la funció interventora està 
assignada a una persona que no depén de la Intervenció municipal; 
circumstància que està en contradicció amb el que es disposa en els articles 213 i 
314 de la LRHL, on es determina que la Intervenció de l'Ajuntament ha d'exercir 
les funcions de control intern en els organismes autònoms municipals (tal com 
s'indica en l'apartat 5.1 de l'Informe). 

b) La liquidació del pressupost de l'organisme autònom Hospital Asil Santa Marta 
no ha sigut tramesa a l'Ajuntament perquè l'aprove el president de l'Entitat; 
malgrat determinar-ho així els articles 192.2 i 191.3 de la LRHL (tal com 
s'indica en l'apartat 5.1 de l'Informe). 
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c) L'Ajuntament no ha format, ni el Ple ha aprovat, el Compte General dels 
exercicis de 2006, 2007 i 2008; cosa que incompleix, de forma molt 
significativa, el procediment i els terminis establits a aqueix efecte en l'article 
212 de la LRHL (tal com s'indica en l'apartat 5.1 de l'Informe). 

d) En l'expedient 5/01, no han quedat acreditades les raons que en motivaren la 
tramitació pel procediment d'urgència; cosa que incompleix el que es disposa en 
l'article 71 de la LCAP. En aqueix expedient, d'altra banda, hi ha hagut una 
modificació contractual que ha implicat un increment del 136,2% de l'import del 
contracte original, modificació de la qual no existeix cap justificació en 
l'expedient, i alhora s'hi han produït incompliments significatius del règim 
jurídic previst en la LCAP. Les diverses circumstàncies que s'han posat de 
manifest en la fiscalització d'aquest expedient de contractació es detallen en 
l'apartat 8.4 de l'Informe. 

e) S'ha constatat que els expedients 16/06 i 17/06, i també els expedients 33/08-A i 
33/08-B, els havien d'haver tramitats en un únic expedient, ja que en els dos 
casos responen a un mateix objecte. Aquestes circumstàncies (tal com 
expliquem en els apartats 8.4 i 8.6 de l'Informe) han limitat l'aplicació dels 
principis de publicitat i concurrència. 

f) En la tramitació de l'expedient 37/06 s'han posat de manifest diverses 
incidències (en especial, la puntuació assignada a l'adjudicatari i a un altre 
licitador per disposar d'una oficina en el municipi) que han desnaturalitzat el 
procediment de contractació i que han fet que el servei no haja sigut adjudicat a 
l'oferta econòmicament mes avantatjosa (tal com detallem en l'apartat 8.6 de 
l'Informe). 

g) En els contractes de serveis fiscalitzats, l'import de licitació es correspon amb 
l'import d'una anualitat; quan s'hi havia d'haver considerat l'import total dels 
contractes, que tenien una duració plurianual. Aquestes circumstàncies han 
facilitat, en uns casos, que no se'n publiquessen els anuncis de licitació en el 
DOCE; mentre que, en uns altres, han determinat que no s'haja exigit la 
corresponent classificació del contractista (tal com detallem en l'apartat 8.6 de 
l'Informe). 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de la Vila Joiosa és a la província d'Alacant i la seua població arriba als 
32.534 habitants, segons el padró municipal a 1 de gener de 2008. Després de les 
eleccions de l'any 2008, el Ple de l'entitat està format per vint-i-un membres. 

El lloc de treball de Secretaria està classificat en classe primera i es troba ocupat per un 
funcionari d'Administració local amb habilitació estatal; mentre que el lloc d'Intervenció 
està ocupat de forma provisional, mitjançant una comissió de serveis, per una 
funcionària d'Administració local amb habilitació estatal. Existeix un lloc de treball de 
Viceintervenció, que actualment es troba vacant. 

En relació amb la circumstància anterior (i atesa la importància que tenen per a 
l'adequat funcionament de qualsevol ajuntament les funcions públiques de comptabilitat 
i control intern, establides en els articles 204 i 214 de la LRHL), es considera necessari 
que l'Entitat adopte els acords necessaris per a cobrir de forma definitiva (puix que fa 
molt de temps que no ho estan) els llocs de treball d'interventor i viceinterventor amb 
sengles funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal, en especial 
aquest últim, que actualment es troba vacant. 

Amb independència del que acabem de dir, l'Entitat ha de considerar la necessitat 
d'incrementar el personal adscrit a la Intervenció, vist que en els últims anys hi ha hagut 
un notable increment del personal que presta els seus serveis en l'Ajuntament, però no 
del personal que treballa per a la Intervenció municipal. 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents participats per l'Ajuntament 
que integren el Compte General. Aquest quadre ha sigut elaborat amb la informació 
facilitada per l'Ajuntament mateix. 

 

Denominació Tipus Participació 

Fundació Pública Parra-Conca 

Hospital Asil Santa Marta 

Organisme autònom 

Organisme autònom 

100% 

100% 

Quadre 1 
 

L'Ajuntament forma part de tres consorcis: Consorci Proveïment Aigües i Sanejament 
de la Marina Baixa, Consorci Execució Previsions Pla Zonal Residus Zona XV i el 
Consorci Provincial Servei Prevenció Incendis i Salvament d'Alacant. S'ha comprovat 
que també forma part del patronat de la Fundació Institut d'Ecologia del Litoral, encara 
que la seua participació hi és minoritària. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació del Compte General 

El Compte General de l'exercici de 2008, així com el corresponent als exercicis de 2006 
i 2007, integrat pel compte propi de l'Ajuntament i el dels seus organismes autònomes, 
està pendent de ser tramitat i aprovat pel Ple de l'entitat local; de manera que l'Entitat no 
hi ha complit el procediment ni els terminis establits en l'article 212 de la LRHL. 

En aqueix sentit, hem comprovat que els comptes generals dels exercicis de 2006, 2007 
i 2008 no han sigut formats per la Intervenció, ni sotmesos a l'informe de la Comissió 
Especial de Comptes de l'entitat local, ni aprovats pel Ple, ni retuts a la Sindicatura de 
Comptes. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 
2008, hem comprovat que va ser aprovada per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 
2009, amb l'informe previ de la Intervenció. Aquesta aprovació, calia haver-la 
efectuada, però, abans del dia 1 de març de 2009, conformement al que es disposa en 
l'article 191.3 de la LRHL. 

Quant a les liquidacions del pressupost de l'exercici de 2008 corresponents als dos 
organismes autònomes de l'Ajuntament, s'hi han posat de manifest les circumstàncies 
següents: 

- La liquidació del pressupost corresponent a la Fundació Pública Parra-Conca fou 
aprovada per Decret de l'Alcaldia de 9 de juny de 2009, amb posterioritat al 
termini establit en l'article 191.3 de la LRHL. 

- La liquidació del pressupost de l'Hospital Asil Santa Marta no ha sigut tramesa a 
l'Ajuntament per a la seua aprovació, raó per la qual no consta que se n'haja 
tancat l'exercici pressupostari conformement al que s'estableix en l'article 191 de 
la LRHL. 

En relació amb la gestió economicofinancera de l'organisme autònom Hospital Asil 
Santa Marta, interessa ressaltar que, en virtut de l'Acord de la Junta de Govern Local de 
4 d'octubre de 2007, la funció interventora n'està assignada a una persona que no depén 
de la Intervenció municipal, de manera que aquest òrgan no desenvolupa cap funció en 
el citat organisme autònom. 

S'ha de tenir present que l'article 213 de la LRHL assigna a la Intervenció de 
l'Ajuntament les funcions de control intern en relació amb la gestió de l'entitat, dels seus 
organismes autònomes i de les societats mercantils que en depenen, en la triple accepció 
de funció interventora, funció de control financer i funció de control de l'eficàcia. En 
aqueix sentit, l'article 214 de la LRHL estableix que la funció interventora tindrà per 
objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms 
que donen lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o de despeses de 
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contingut econòmic, així com els ingressos i pagaments que deriven dels actes 
esmentats, i la recaptació, inversió i aplicació en general dels cabals públics 
administrats, amb la finalitat que la gestió se n'ajuste a les disposicions aplicables en 
cada cas. 

D'altra banda, no consta que hom haja donat compte al Ple de l'Ajuntament de la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2008 aprovada per l'alcaldia, malgrat el 
s'estableix en l'article 193.4 de la LRHL. Cal remarcar, no obstant això, que el Ple de 
l'Ajuntament ha tingut coneixement indirectament de la citada liquidació, ja que en data 
23 de juliol de 2009 va aprovar el pla de sanejament elaborat per l'Ajuntament a 
l'empara del Reial Decret-Llei 5/2009 (comentat en l'apartat 7.2 de l'Informe). 

5.2 Contingut del Compte General 

En relació amb els documents que integren el Compte General de l'Ajuntament, segons 
el que es disposa en les regles 97 i 98 de la Instrucció de Comptabilitat Local, les 
circumstàncies que s'hi han posat de manifest són les que es mostren en el quadre 
següent: 

 

  Exercici de 2008  

Documents Compte General Ajuntament 
Fundació Pública 

Parra-Conca 
Hospital-Asil 
Santa Marta 

Balanç Pendent Pendent Pendent 

Compte del resultat economicopatrimonial Pendent Pendent Pendent 

Estat de liquidació del pressupost Formalitzat Formalitzat Pendent 

Liquidació del pressupost de despeses Formalitzat Formalitzat Pendent 

Liquidació del pressupost d'ingressos Formalitzat Formalitzat Pendent 

Resultat pressupostari Formalitzat Formalitzat Pendent 

Memòria Pendent Pendent Pendent 

Romanent de tresoreria Formalitzat Formalitzat Pendent 

Actes d'arqueig de caixa Formalitzat Formalitzat Formalitzat 

Certificacions saldos entitats financeres i 
conciliacions bancàries Formalitzat Formalitzat Formalitzat 

Quadre 2 
 

Amb independència de les circumstàncies recollides en el quadre anterior, en relació 
amb el contingut de la memòria de l'Ajuntament (que és un dels documents que integren 
els comptes anuals) interessa destacar que l'Entitat hi facilita informació relativa a les 
operacions no pressupostàries, les modificacions de crèdit, els creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost i les obligacions i els drets per a cobrar de pressuposts 
tancats a 31 de desembre de 2008. 
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Cal assenyalar que, segons un informe de la Intervenció de data 5 de maig de 2010, 
estan preparant els comptes generals dels exercicis de 2006, 2007 i 2008, amb l'objectiu 
que estiguen formats i puguen ser tramesos al Ple de l'Ajuntament per a la seua 
aprovació en l'any 2010. 

L'estat d'execució de pressuposts tancats relatiu als ingressos i les despeses que presenta 
l'Ajuntament, referit a 31 de desembre de 2008, és el següent, amb les xifres 
expressades en euros. 

 

Drets pendents de cobrament 

Segons comptes 2007 

Situació en 2008 

Modifics i anuls. Definitiu Cobrat Prescripcions Pendent 

19.850.295 (1.315.154) 18.535.141 (3.820.255) - 14.714.886 

 

Obligacions pendents de pagament 

Segons comptes 2007 

Situació en 2008 

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

8.236.247 - 8.236.247 (6.576.372) 1.659.875 

Quadre 3 

 

Hem analitzat una mostra des drets anul·lats de pressuposts tancats, en la qual s'ha posat 
de manifest el fraccionament de deutes tributaris corresponents a l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres per import de 405.761 euros, l'aprovació del qual 
es va fer per Resolució del regidor d'Hisenda en data 25 de maig de 2007. Tanmateix, 
aquest ajornament no es reflecteix pressupostàriament en l'exercici en que va ser 
aprovat, sinó en l'exercici de 2008, la qual cosa ha provocat un significatiu desfasament 
temporal entre ambdues actuacions. 

5.3 Informació que s'ha de subministrar al Ple de l'Ajuntament 

L'article 207 de la LRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple de 
l'Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i sobre el moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple 
determine. En aquest sentit, les regles 105 i 106 de la Instrucció de Comptabilitat Local 
concreten el contingut de la informació que s'ha de subministrar, la qual contindrà les 
dades relatives a l'execució del pressupost corrent d'ingressos i despeses, les 
modificacions pressupostàries realitzades i els moviments i la situació de la tresoreria. 

No consta que durant l'exercici de 2008 s'haja facilitat al Ple de l'Ajuntament informació 
sobre l'execució dels pressuposts i sobre el moviment de la tresoreria; tampoc no s'hi ha 
establit la periodicitat amb què calia trametre al Ple la citada informació. 
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En aqueix sentit hem comprovat que, en la sisena base d'execució del pressupost de 
l'exercici de 2009, s'ha establit que es facilitarà al Ple informació sobre l'execució dels 
pressuposts i els moviments de la tresoreria per operacions pressupostàries, 
independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació en els plens ordinaris de 
març, juny, octubre i desembre. 

No consta que el Ple de l'Entitat haja tingut notícia durant l'exercici de 2008 de 
l'informe elaborat per la Intervenció en compliment del que es disposa en l'article 218 
de la LRHL, en el qual es recullen totes les resolucions adoptades pel president de 
l'entitat local que foren contràries als advertiments efectuats. 

Cal observar que els advertiments efectuats per la Intervenció s'efectuen quan existeix 
crèdit adequat i suficient per a reflectir pressupostàriament les obligacions; aquesta 
circumstància ha determinat que, a causa d'aqueixa falta de consignació pressupostària, 
no es realitzessen advertiments en el moment en què la Intervenció tingué coneixement 
de la realització de la despesa. 

L'Ajuntament no ha establit la fiscalització limitada prevista en l'article 219.2 de la 
LRHL; tampoc no consta que la Intervenció haja realitzat informes de control financer 
dels dos organismes autònoms municipals que depenen de l'Entitat, en contra del que es 
disposa en l'article 220 de la LRHL. 

L'Ajuntament no compta amb cap inventari de béns i drets actualitzat a 31 de desembre 
de 2008 i aprovat pel Ple de l'Entitat, cosa que incompleix el que es disposa en els 
articles 17.1, 33 i 34 del Reglament de Béns de les Entitat Locals. No obstant això, hem 
comprovat que l'Ajuntament ha adquirit un nou programa informàtic i que està 
treballant en la actualització de l'inventari. 
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6. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Elaboració del pressupost 

En la fiscalització realitzada s'ha analitza el procediment de tramitació i el contingut de 
la documentació incorporada al pressupost de l'Ajuntament de l'exercici de 2008. Una 
vegada fet això, interessa fer notar les observacions següents: 

- L'Entitat no s'ha ajustat als terminis prevists en els articles 168 i 169 de la LRHL 
per a elaborar i aprovar el pressupost de l'exercici de 2008; aquesta 
circumstància va determinar la pròrroga del pressupost de l'exercici anterior. 

- L'enviament del pressupost aprovat a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
es va efectuar amb posterioritat a l'enviament d'aqueix mateix pressupost al 
Butlletí Oficial de la Província. Cal fer notar que l'article 169.4 de la LRHL 
disposa que els dits enviaments s'han de fer de manera simultània. 

- En l'annex d'inversions del pressupost, no s'especifica l'any d'inici i finalització 
dels projectes de despesa; a pesar d'establir-ho així l'article 19 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril. 

- No existeix una adequada correlació entre l'annex de personal del pressupost i 
els crèdits de personal d'aquest pressupost, malgrat el que s'estableix en l'article 
18.c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. En aqueix sentit, s'ha comprovat 
que en el pressupost de 2008 no es van pressupostar totes les places existents, 
sinó solament aquelles que ja estaven cobertes i les que hom preveia cobrir en el 
dit exercici. 

Quant a l'informe econòmic i financer que forma part del pressupost (en el qual 
s'exposen les bases utilitzades 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 les despeses previstes, d'acord amb el que es disposa en l'article 
18.1.d) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril), es posen de manifest els 
circumstàncies següents: 

- No hi queda suficientment justificat l'import pressupostat en concepte de taxes 
per llicències urbanístiques i per l'Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, per sengles imports de 5.073.000 euros i 3.393.000 euros respectivament. 
S'ha de dir que aquestes xifres són molt superiors als drets reconeguts nets per 
aquests conceptes de l'exercici anterior. 

 S'ha comprovat l'existència d'un informe de la cap del servei d'Urbanisme de 
data 18 d'octubre de 2007 en el qual s'indica que les estimacions d'ingressos per 
a l'exercici de 2008 de la taxa per llicències urbanístiques eren de 2.000.000 
d'euros; mentre que la previsió d'ingressos en l'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres era d'1.700.000 euros. 
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 En data 25 d'octubre de 2007, es va formalitzar un informe complementari de 
l'anterior en el qual s'elevaven les previsions d'ingressos de la taxa per llicències 
d'obres a 4.812.000 euros, i les previsions de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, a la xifra de 3.219.000 euros. Cal dir, no obstant això, que 
en aqueix informe complementari no es justifiquen les raons que motiven un 
increment tan significatiu de les citades previsions d'ingressos. 

 Amb posterioritat, s'ha comprovat que el grau d'execució de la taxa per llicència 
d'obres en l'exercici de 2008 va ser del 20,0%; mentre que, en el cas de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, el dit grau va significar un 
percentatge del 38,8%, en xifres molt properes a les que es recollien en l'informe 
inicial de la cap del servei d'Urbanisme. 

- En relació amb les despeses de funcionament, en l'informe econòmic i financer 
s'indica que les consignacions s'han basat en les propostes i informacions 
facilitades pels diversos serveis; però, a pesar d'això, no s'indiquen en l'informe 
esmentat els criteris que s'han usat per a modificar les propostes presentades. 

- En l'informe no existeix cap referència als capítols de transferències corrents, 
transferències de capital i inversions, del pressupost de despeses; tampoc no s'hi 
especifiquen els imports, ni la forma en què s'han realitzat les previsions 
pressupostàries, ni els criteris de repartiment en cada un dels conceptes. Pel que 
fa al capítol d'inversions, no s'hi fa cap referència a l'annex específic que 
acompanya el pressupost. 

- L'informe d'Intervenció referit al pressupost de l'exercici de 2008 assenyala que 
els ingressos prevists són suficients per a finançar les despeses –tant les corrents, 
com les d'inversió–, sempre que no s'ultrapassen els límits prevists en l'estat de 
despeses del pressupost i a condició que les estimacions d'ingressos –tant les 
previstes com a ingressos corrents, com les previstes per alienació de parcel·les– 
es facen efectives al llarg de l'exercici de 2008. 

En relació amb els citats ingressos prevists per alienació de parcel·les en el capítol VI 
del pressupost d'ingressos de l'exercici de 2008, la previsió dels quals ascendia a 
1.683.581 euros, cal indicar que no es van realitzar en l'exercici de 2008, ni ho han sigut 
amb posterioritat. 

En l'informe citat s'indica també que, des de l'exercici de 2004, l'Ajuntament aprova 
liquidacions pressupostàries negatives que, any rere any, presenten un dèficit superior, 
raó per la qual l'Ajuntament s'hauria de plantejar mesures dràstiques de control de la 
despesa pública i –si és el cas– de millor gestió dels ingressos públics (mesures que 
podrien arreplegar-se en un pla economicofinancer o de sanejament financer). 
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6.2 Aprovació del pressupost 

En el quadre següent es mostren les previsions inicials del pressupost de l'Ajuntament 
de l'exercici de 2008, així com les dels seus organismes autònoms, amb les xifres de 
l'exercici anterior i les variacions entre tots dos exercicis. 

 

 
Previsions 

inicials 2008 
Previsions 

inicials 2007 
Variació pressupost 

2008/2007 

Ajuntament 41.560.487 44.394.442 (2.833.955) (6,4%)

Fundació Pública Parra-Conca 1.725.170 1.628.593 96.577 5,9%

Hospital Asil Santa Marta 1.552.828 1.389.976 162.852 11,7%

Total (I) 44.838.485 47.413.011 (2.574.526) (5,4%)

Ajusts consolidat (II) 601.000 465.700 135.300 29,1%

Total consolidat (I-II) 44.237.485 46.947.311 (2.709.826) (5,8%)

Quadre 4 
 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 15 de maig de 2008, acordà l'aprovació inicial 
del pressupost general agregat de l'exercici de 2008, amb unes previsions d'ingressos i 
despeses de 44.838.485 euros. L'aprovació definitiva es va fer en la sessió del dia 24 de 
juny de 2008, una vegada desestimades les reclamacions que s'hi havien presentat. 

La Intervenció elevà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, tant de l'entitat local mateixa, com dels seus organismes (conformement 
a l'article 16.2 del Reial Decret 1.463/2007, de 2 de novembre), referit a l'aprovació del 
pressupost general de l'exercici de 2008, en el qual es posa de manifest que la capacitat 
de finançament és de 91.326 euros. 

Com que el pressupost de 2008 es va aprovar després del 31 de desembre de 2007, 
calgué prorrogar el pressupost de l'exercici anterior. S'ha comprovat que el Decret de 
l'Alcaldia per mitjà del qual es va formalitzar la citada pròrroga, s'ajusta al que es 
disposa en l'article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, en el sentit de no 
prorrogar aquells crèdits destinats a serveis que havien de concloure en l'exercici de 
2007. L'import total dels crèdits, ajustats a la baixa, ascendí a 10.735.796 euros. 

En el quadre que es mostra a continuació, es presenta el pressupost inicial de 
l'Ajuntament dels exercicis de 2008 i 2007, així com la variació experimentada entre els 
dos exercicis, amb les xifres expressades en euros. 
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Capítols 

Pressupost inicial Variació 2008/2007 

2008 2007 Import % 

I Imposts directes 12.925.000 10.079.000 2.846.000 28,2%

II Imposts indirectes 3.393.000 5.203.000 (1.810.000) (34,8%)

III Taxes i d'altres ingressos 13.563.406 15.160.123 (1.596.717) (10,5%)

IV Transferències corrents 7.791.000 6.379.550 1.411.450 22,1%

V Ingressos patrimonials 368.000 256.000 112.000 43,8%

VI Alienació inversions reals 1.683.581 7.025.000 (5.341.419) (76,0%)

VII Transferències de capital 0 255.269 (255.269) (100,0%)

VIII Actius financers 36.500 36.500 0 0,0%

IX Passius financers 1.800.000 0 1.800.000 -

Total ingressos 41.560.487 44.394.442 (2.833.955) (6,4%)

I Despeses de personal 15.930.476 15.007.048 923.428 6,2%

II Despeses de funcionament 12.897.061 10.801.386 2.095.675 19,4%

III Despeses financeres 890.643 864.800 25.843 3,0%

IV Transferències corrents 3.878.625 3.693.806 184.819 5,0%

VI Inversions reals 5.201.440 10.490.798 (5.289.358) (50,4)%

VII Transferències de capital 834.466 245.000 589.466 240,6%

VII Actius financers 36.500 36.500 0 0,0%

IX Passius financers 1.891.276 2.888.739 (997.463) (34,5%)

Total despeses 41.560.487 44.028.077 (2.467.590) (5,6%)

Quadre 5 
 

Com podem comprovar en el quadre anterior, el pressupost inicial de l'Ajuntament va 
disminuir en l'exercici de 2008 un 6,4% en les previsions d'ingressos i un 5,6% en les 
previsions de despeses, respecte del pressupost de l'exercici de 2007. Les variacions 
més significatives s'han produït en el capítol VI del pressupost d'ingressos i en els 
capítols II i VI del pressupost de despeses. 
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7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de 2008, juntament amb les xifres de 2007 i les variacions entre tots dos 
exercicis. 
 

Quadre 6 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2008 ha generat un resultat pressupostari ajustat negatiu per import d'1.156.794 euros. 
Aquesta circumstància significa una disminució del 66%, respecte del resultat negatiu 
pressupostari ajustat de l'exercici anterior. En el mateix sentit, en l'informe d'Intervenció 
de data 25 de març de 2010, relatiu al pla de sanejament elaborat per l'Entitat, s'indica 
que la liquidació del pressupost de l'exercici de 2009 presenta un resultat pressupostari 
ajustat positiu de 2.585.103 euros. 

La variació més significativa de l'exercici de 2008, respecte de l'anterior, es produeix en 
l'epígraf de "D'altres operacions no financers", que representa un percentatge del 
246,5%, concretament en el capítol VI d'ingressos, que ha passat de 10.183.694 euros 
en l'exercici de 2007 a 261.801 euros en l'exercici de 2008, a causa que en l'exercici de 
2007 l'import per drets reconeguts per alienació de parcel·les va ser significativament 
superior. 

 
Drets recon. 

nets 
Obligs. 

recon. netes 

Resultat pressupostari % 

2007/2008 2008 2007 

a. Operacions corrents 29.909.896 29.445.295 464.601 874.033 (46,8%) 

b. D'altres operacions no financeres 1.387.296 6.500.510 (5.113.214) 3.490.614 (246,5%) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 31.297.192 35.945.805 (4.648.613) 4.364.647 (206,5%) 

2. Actius financers 28.457 39.148 (10.691) (3.954) (170,4%) 

3. Passius financers 0 1.873.995 (1.873.995) (2.888.739) 35,1% 

Resultat pressupostari de l'exercici   (6.533.299) 1.471.954 (543,9%) 

4. Crèdits gastats finançats amb romanents 
de tresoreria per a despeses generals   - - - 

5. Desviacions de finançament negatives 
de l'exercici   7.078.420 3.011.799 135,0% 

6. Desviacions de finançament positives de 
l'exercici   1.701.915 7.882.385 (78,4%) 

Resultat pressupostari ajustat   (1.156.794) (3.398.632) 66,0% 
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Les comprovacions efectuades sobre el resultat pressupostari han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- Existeixen obligacions pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici de 2008 per 
un import de, si més no, 4.332.960 euros. Un total de 3.264.969 euros ha sigut 
objecte de reconeixement extrajudicial de crèdit en l'exercici de 2009; mentre 
que la resta de les obligacions, per import d'1.067.991 euros, han sigut 
imputades al pressupost de 2010. En l'exercici de 2008 s'han reconegut, d'altra 
banda, obligacions per import de 4.215.246 euros d'exercicis anteriors. 

 Amb independència d'això, s'ha de dir que el compte 413, "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar a pressupost", va ser en l'exercici de 2008 de 
5.112.187 euros, dels quals corresponien 2.312.579 euros a factures 
comptabilitzades en l'exercici de 2008, i la resta, a exercicis anteriors. 

 S'ha comprovat que el saldo del compte citat no recull totes les despeses 
pendents d'aplicar al pressupost de 2008, ja que s'hi han realitzat expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per una quantia superior; tal com detallem 
més endavant. 

- El resultat pressupostari ajustat del l'exercici s'ha incrementat en 1.873.995 
euros, després d'haver calculat una desviació de finançament negativa 
corresponent a l'exercici de 2008. Cal assenyalar que en aqueix exercici es 
reconegueren obligacions per la citada quantia, encara que els ingressos afectats 
que les finançaven (que corresponien a l'alienació d'unes parcel·les) no es 
produïren en l'exercici de 2008, ni tampoc en exercicis posteriors. 

- L'Ajuntament no calcula els coeficients de finançament a l'hora de determinar 
l'import de les desviacions de finançament, ja que segueix el criteri que totes les 
despeses amb finançament afectat es financen al cent per cent amb recursos 
afectats. En aqueix sentit, interessa assenyalar que, de la mostra seleccionada, 
només en una de les despeses amb finançament afectat el percentatge de 
finançament no es corresponia amb el 100%. 

- El seguiment i control de les despeses amb finançament afectat no ofereix tota la 
informació requerida en la regla 48 de la Instrucció de Comptabilitat Local quant 
a l'any d'inici, a les anualitats a què se n'estendrà l'execució o quant a la 
informació referida a la quantia total de la despesa estimada inicialment i als 
ingressos prevists. 

En el quadre següent es mostra la informació global sobre els expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits realitzats en els exercicis de 2008 a 2010, fins al 
moment de la fiscalització. 
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Exercici 

aprovació 
Nombre 

expedients Import 
Despeses exers. 
anteriors a 2008

Despeses 
exercici 2008 

Despeses 
exercicis 2009 

2008 22 4.215.246 4.215.246 0 0 

2009 14 5.899.269 2.634.299 3.264.969 0 

2010   5 1.539.909 269.274 1.067.991 202.645 

Total 41 11.654.424 7.118.819 4.332.960 202.645 

Quadre 7 
 

Una vegada realitzats els corresponents ajusts al resultat pressupostari total per 
operacions no financeres, s'ha calculat que, en la liquidació de l'exercici de 2008 –en 
termes de comptabilitat nacional– l'Ajuntament no va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, ja que s'hi ha posat de manifest una necessitat de finançament de 
4.455.804 euros. Els càlculs han sigut realitzats sobre les dades de l'Ajuntament i no 
sobre el consolidat, ja que no disposem de la liquidació d'un dels dos organismes 
autònoms que depenen de l'Ajuntament. En els mateixos termes s'ha calculat que, en la 
liquidació de l'exercici de 2007, l'Ajuntament va complir el principi d'estabilitat 
pressupostària, ja que s'hi ha posat de manifest una capacitat de finançament de 956.267 
euros. 

La Intervenció de l'Ajuntament no ha elaborat l'informe sobre el compliment de 
l'objectiu d'estabilitat de l'entitat local i dels seus organismes, referit a la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2008 (malgrat el que es disposa en l'article 16.2 del Reial 
Decret 1.463/2007, de 2 de novembre), perquè està pendent de liquidar el pressupost de 
l'organisme autònom municipal Hospital Asil Santa Marta. 

7.2 Romanent de tresoreria 

El detall del romanent de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2008, 
juntament amb les xifres de l'exercici de 2007 i la variació entre tots dos exercicis, es 
mostra en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros. 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2007 2008 

% 

2007/2008 

1.(+) Fons líquids 4.298.980 3.649.103 (15,1%)

2.(+) Drets pendents de cobrament 20.481.771 21.220.175 3,6%

(+) Del pressupost corrent 5.061.820 5.651.769 11,7%

(+) De pressuposts tancats 14.788.475 14.714.886 (0,5%)

(+) D'operacions no pressupostàries 726.197 880.925 21,3%

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 94.721 27.405 (71,1%)

3.(-) Obligacions pendents de pagament 13.167.766 21.102.097 60,3%

(+) Del pressupost corrent 7.371.201 12.947.336 75,6%

(+) De pressuposts tancats 865.046 1.659.875 91,9%

(+) D'operacions no pressupostàries 5.356.536 6.690.181 24,9%

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 425.017 195.295 (54,1%)

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 11.612.985 3.767.181 (67,6%)

II. Saldos de dubtós cobrament 14.600.803 15.001.564 2,7%

III. Excés de finançament afectat 17.367.148 14.896.143 (14,2%)

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) (20.354.966) (26.130.526) (28,4%)

Quadre 8 
 

Com podem observar en el quadre anterior, el romanent de tresoreria total de l'exercici 
de 2008 va ser de 3.767.181 euros, un 67,6% inferior al de l'exercici anterior; mentre 
que el romanent de tresoreria per a despeses generals va ser negatiu, per un import de 
26.130.526 euros. 

Quant a la variació produïda en l'exercici de 2008 respecte de l'exercici anterior, 
interessa destacar els significatius increments haguts en els epígrafs d'obligacions 
pendents de pagament del pressupost corrent i de pressuposts tancats, que representen 
sengles percentatges del 75,6% i del 91,9%. Aquestes circumstàncies posen de manifest 
la deficitària situació econòmica de l'Ajuntament. 

Del total pendent de pagament per operacions pressupostàries de l'exercici de 2008 i 
anteriors, que a 31 de desembre de 2008 ascendia a 14.607.211 euros, en el moment de 
realitzar les tasques de fiscalització es trobava pendent de pagament la xifra d'1.447.002 
euros, de la qual corresponen a l'exercici de 2008 un total de 768.818 euros. 

En un informe de la Intervenció de data 11 de maig de 2010, es posa de manifest que 
s'han reclamat en via administrativa interessos de demora pel retard en el pagament de 
factures d'exercicis anteriors per un import total d'1.713.793 euros, per al qual no hi 
havia consignació pressupostària. En el citat informe s'indica, així mateix, que 
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existeixen diverses sentències judicials que obliguen l'Ajuntament a pagar distintes 
quantitats en concepte d'interessos de demora, però que no se n'ha estimat la quantia 
total. 

Les comprovacions efectuades sobre el romanent de tresoreria han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- L'import corresponent al saldo de dubtós cobrament, que puja a 15.001.564 
euros, correspon fonamentalment a la dotació del 100% de l'import d'una sanció 
administrativa de 12.020.242 euros imposada per la comissió d'una infracció 
urbanística greu. 

 El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va estimar el recurs 
interposat contra la citada sanció administrativa i anul·là l'expedient sancionador 
i el va deixar sense efecte perquè era contrari al Dret, ja que l'expedient havia 
caducat. En data 3 d'octubre de 2008 l'Ajuntament va interposar un recurs de 
cassació davant del Tribunal Suprem contra aquesta sentència, recurs que es 
troba pendent de resolució. 

- Quant a l'import consignat en concepte d'excés de finançament afectat, cal 
assenyalar que l'Ajuntament ha considerat com a desviació de finançament 
positiva acumulada un import total aproximat de 3.706.789 euros en l'exercici de 
2008, relacionada amb l'existència de diferents sentències sobre el patrimoni 
municipal del sòl, per mitjà de les quals es declaren nuls determinats acords del 
Ple de l'Entitat i s'acorda restituir els béns permutats o substituir per metàl·lic el 
valor dels béns afectats. 

 Les dites sentències no foren incloses en el pressupost de l'exercici de 2008 
(segons que consta en un informe de la Intervenció), perquè l'Ajuntament no 
disposava de mitjans econòmics per a executar-les en un únic exercici econòmic, 
i les ha considerades com a desviacions de finançament acumulades positives 
(per un criteri de prudència). 

- L'elevat romanent de tresoreria negatiu de l'exercici de 2008, per import de 
26.130.526 euros, està desvirtuat a causa de l'existència de factures per despeses 
no imputades al pressupost per falta de consignació pressupostària, per un 
import total de 4.332.960 euros (tal com s'indica en l'apartat 7.1 de l'Informe), 
que afectaria més negativament encara el dit romanent. 

En relació amb l'exercici de 2007, a pesar d'haver-ne liquidat el pressupost amb 
romanent de tresoreria negatiu, el Ple de l'Entitat no adoptà cap de les mesures previstes 
en l'article 193 de la LRHL. En relació amb l'exercici de 2008, no se n'ha donat compte 
al Ple de la liquidació del pressupost, perquè encara no havia sigut aprovada la 
liquidació de l'organisme autònom Hospital Asil Santa Marta; tal i com s'indica en 
l'apartat 5.1 de l'Informe. 
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En aqueix sentit, interessa destacar que, en l'informe de la Intervenció sobre l'aprovació 
del pressupost de l'exercici de 2010, s'indica que no és possible aplicar-hi l'article 193 
de la LRHL, a la vista de la liquidació de l'exercici de 2008, ja que és inviable que el 
pressupost d'aquest últim exercici citat fos aprovada amb un superàvit inicial de 
26.130.526 euros, alhora que no era possible adoptar les altres mesures considerades en 
el dit article. En els mateixos termes s'expressava l'informe de la Intervenció sobre 
l'aprovació del pressupost de l'exercici de 2009, en relació amb la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2007. 

No obstant això, cal destacar que el Ple de l'Ajuntament, en data 23 de juliol de 2009, 
aprovà un pla de sanejament elaborat a l'empara del Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 
d'abril, de mesures extraordinàries urgents per a facilitar a les entitats locals el 
sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms. En la citada 
norma jurídica es permetia que aquelles entitats locals que haguessen liquidat els seus 
pressuposts de 2008 amb romanent de tresoreria negatiu, poguessen finançar-ne l'import 
a base d'endeutar-se amb els bancs, en les condicions assenyalades en l'esmentat text 
legal. En execució del citat pla de sanejament, en l'exercici de 2009 l'Ajuntament ha 
concertat dues noves operacions de crèdit, per un import total de 4.900.000 euros. 

Al llarg de la fiscalització hem tingut accés a diversos documents municipals, 
formalitzats després de l'exercici de 2008, que posen de manifest el resultat de les 
actuacions promogudes per l'Entitat per a millorar la situació descrita en aquest apartat: 

- En la memòria del pressupost de l'exercici de 2009 es reconeix de forma 
expressa l'existència de despeses de l'exercici de 2007 (per un import de 
2.033.145 euros) i de despeses de l'exercici de 2008 (per un import d'1.623.274 
euros) que no foren imputades als pressuposts d'aqueixos exercicis per falta de 
consignació pressupostària, però que estava previst imputar al pressupost de 
l'exercici de 2009. 

- En l'informe d'Intervenció de data 25 de març de 2010, en el qual es recull la 
memòria explicativa del compliment del pla de sanejament elaborat per l'Entitat, 
s'indica que la liquidació del pressupost de l'exercici de 2009 presenta unes 
magnituds més favorables que les de l'exercici anterior, ja que, encara que el 
romanent de tresoreria continua sent negatiu en aquest exercici, s'ha reduït en 
6.284.435 euros respecte al de l'exercici de 2008. 

La fiscalització realitzada s'ha limitat als documents comptables de l'exercici de 2008 i 
que no s'hi han analitzat els corresponents a exercicis posteriors. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d'aplicació 

La Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), regula en 
l'article 3 l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest text legal, distingint entre Administració 
i poder 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 de la fiscalització de la contractació administrativa 

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. 

 

Tipus de contractes 
Procediments 
d'adjudicació 

Import d'adjudicació 
(sense IVA) 

Nombre de 
contractes 

Obres Obert 1.981.828 100,0% 3 100,0% 

 Subtotal 1.981.828 100,0% 3 100,0% 

Subministraments Negociat 132.291 100,0% 6 100,0% 

 Subtotal 132.291 100,0% 6 100,0% 

Serveis Obert 61.983 23,0% 1   10,0% 

 Negociat 207.700 77,0% 9   90,0% 

 Subtotal 269.683 100,0% 10 100,0% 

Gestió serveis públics Obert 558.395 100,0% 2 100,0% 

 Subtotal 558.395 100,0% 2 100,0% 

Admó. especial Obert 202.308 100,0% 1 100,0% 

 Subtotal 202.308 100,0% 1 100,0% 

Total 3.144.505 100,0% 22 100,0% 

Quadre 9 
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Cal observar que els expedients de contractació més significatius adjudicats en l'exercici 
de 2008, foren adjudicats conformement al que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques (LCAP); de manera que la mostra seleccionada s'ha 
basat en contractes adjudicats d'acord amb aqueix text legal. 

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). 

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. 

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, amb el número d'expedient que l'Ajuntament n'assignà a cada un. 
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Núm. 
expedient Tipus contracte Objecte Capítol Procediment 

Import 
adjudicació 

025/08 Obres Millora trams urbans CN- 332.  II Proced. obert 1.446.582 

016/06 Serveis Manteniment jardins zona centre II Proced. obert 188.362 

017/06 Serveis Manteniment jardins zona exterior II Proced. obert 151.965 

026/06 Serveis Socorrisme II Proced. obert 108.639 

037/06 Serveis Prestació servei de neteja edificis II Proced. obert 481.700 

  Total procediment obert 5 contractes 2.377.248 

005/01 Obres Construcció piscina coberta VI Proced. negoc. 1.580.297 

016/08 Subministraments Caldera aigua calenta Poliesport. Masia Lloret VI Proced. negoc. 14.372 

017/08 Subministraments Electrificació local Avda. Mariners, núm. 10 VI Proced. negoc. 25.862 

018/08 Subministraments Aire condicionat consultori "La Cala" VI Proced. negoc. 20.259 

033/08-A Obres Reparació Almuixo (accés port) VI Emergència 220.079 

033/08-B Obres Reparació Almuixo (magatzem xarxes) VI Emergència 315.168 

  Total procediment negociat 6 contractes 2.176.037 

  Total general   4.553.285 

Quadre 10 
 

La mostra seleccionada comprén un total d'onze contractes, per un import global de 
4.553.285 euros; en corresponen quatre a despeses imputades al capítol de "Despeses de 
funcionament" i n'han sigut imputats set al capítol d'"Inversions reals". 

En la revisió dels expedients de contractació seleccionats, s'han posat de manifest les 
següents circumstàncies d'interés: 

- L'Ajuntament no ha formalitzat la preceptiva notificació, al Registre Oficial de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, dels 
contractes realitzats en l'exercici; en contra del que s'estableix en l'article 58 de 
la LCAP. 

- L'Entitat no ha publicat l'adjudicació dels contractes d'import igual o superior a 
60.101 euros; a pesar d'establir-ho així l'article 93.2 de la LCAP. 

- L'Ajuntament no ha tramés a la Sindicatura de Comptes còpia certificada del 
document per mitjà del qual s'hauria formalitzat el contracte, acompanyada d'un 
extracte de l'expedient, d'aquells contractes les quantitats dels quals superen les 
establides en l'article 57 de la LCAP; tampoc no ens ha comunicat les 
modificacions, pròrrogues, variacions de terminis i extinció d'aquests mateixos 
contractes. 
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8.4 Revisió dels contractes d'obra 

Cal observar que, en els expedients d'obres analitzats, no s'inclouen tots els documents 
de l'expedient administratiu, ja que només s'hi apleguen els documents generats fins a la 
formalització del contracte; els documents relacionats amb l'execució i finalització del 
contracte es troben en el servei corresponent. En aquest sentit, es recomana que 
l'Ajuntament complete els expedients de contractació amb tota la documentació de cada 
un dels contractes, amb independència que uns altres departaments puguen guardar 
també còpies o originals dels documents que tinguen a càrrec seu. 

Quant a la preparació, adjudicació i formalització de cada un dels contractes d'obres 
examinats, s'hi han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- L'expedient 25/08 ha sigut tramitat amb caràcter d'urgència, al·legant la 
necessitat de complir uns terminis d'execució necessaris per a poder rebre una 
subvenció. Tanmateix, s'ha comprovat que el conveni subscrit entre 
l'Ajuntament i l'Administració que concedia la subvenció, data de juny de 2007; 
mentre que la declaració d'urgència es va proposar en un informe tècnic de gener 
de 2008. En conseqüència, l'Ajuntament disposava de temps suficient per a fer-
ne la licitació amb una tramitació ordinària i no està justificada la tramitació pel 
procediment d'urgència. 

 D'altra banda, cal assenyalar que un 64% dels criteris establits en el plec de 
clàusules administratives del citat expedient està format per criteris o paràmetres 
susceptibles de valoració subjectiva, sense que l'informe tècnic que els valora 
haja justificat de forma suficient les puntuacions atorgades. 

 També s'hi ha observat que el president de l'entitat local no va assistir a la mesa 
de contractació, ni va formalitzar cap delegació expressa en una altra persona, a 
pesar d'establir-ho així el punt 3 de la disposició addicional novena de la LCAP. 

- L'expedient 5/01, iniciat en l'exercici de 2001, va ser tramitat en un principi amb 
caràcter d'urgència, sense que quedessen justificades en l'expedient les raons 
concretes que motivaren el dit caràcter; en contra del que s'estableix en l'article 
71 de la LCAP. 

 Posteriorment, en quedar desert el concurs, el contracte fou adjudicat per 
procediment negociat. Una vegada analitzat el procediment seguit per l'Entitat, 
s'ha de remarcar que en l'expedient de contractació no hi ha res que justifique 
que les invitacions cursades fossen rebudes pels seus destinataris, ni existeix 
tampoc cap certificat administratiu –a la finalització del termini de presentació 
de les ofertes rebudes– en el qual s'especifiquen quines eren les que s'hi havien 
presentat. Aquestes garanties són especialment importants si tenim en compte 
que en l'expedient solament es justifica la presentació d'una oferta. 
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 D'altra banda, hem comprovat que l'expedient de contractació estigué paralitzat 
aproximadament un any, sense que consten en l'expedient les causes que 
motivaren aquest retard. La dita circumstància va fer que la validesa d'alguns 
certificats presentats hagués caducat en el moment de resoldre l'expedient. 

- Els expedients 33/08-A i 33/08-B es tramiten amb caràcter d'emergència, 
motivada pels danys produïts per fortes pluges i justificada amb un informe 
tècnic de 29 d'octubre de 2007. Però l'inici de les obres, en els dos expedients, té 
lloc en juny de 2008, cosa que qüestiona la naturalesa de l'emergència o la 
deficient gestió en les actuacions necessàries per a reparar els danys que 
motivaren. 

 L'expedient 33/08-B preveia un termini d'execució de tres mesos. Tanmateix, es 
va executar en onze mesos, sense que en l'expedient consten les causes d'aqueix 
endarreriment, ni que s'haja revocat el contracte, o exigit les penalitzacions 
derivades de la mora del contractista; malgrat establir-ho així l'article 95 de la 
LCAP. 

 En cap dels expedients de contractació no s'ha emés l'informe sobre l'estat de les 
obres –una vegada finalitzades i abans d'haver expirat la garantia definitiva–, ni 
s'ha liquidat el contracte conformement al que es disposa en l'article 147.3 de la 
LCAP. S'ha de destacar que es tracta d'actuacions administratives essencials per 
a poder determinar possibles responsabilitats del contractista. 

 En últim lloc, cal indicar que les obres objecte dels dos expedients analitzats 
havien d'haver sigut tramitades en un únic expedient, ja que constitueixen una 
mateix objecte contractual. 

En relació amb els procediments d'execució, modificació i pròrroga dels contractes 
d'obres analitzats, interessa posar de manifest que l'expedient 5/01 experimentà 
modificacions per import de 468.780 euros i 2.496.670 euros, cosa que suposa un 
increment del 161,7% respecte del contracte original. En relació amb aquestes 
modificacions contractuals, s'han de formular les observacions següents: 

- La primera modificació va ser aprovada en el Ple de l'Entitat de 19 de febrer de 
2004, a causa de la necessitat de modificar el projecte original per tal d'adaptar-
lo a la normativa bàsica de les instal·lacions esportives. 

- En la segona modificació, no consta en l'expedient administratiu que s'haja emés 
la certificació d'existència de crèdit, ni existeix tampoc constatació que haja 
sigut aprovada per l'òrgan competent, ni la justificació de la causa que la motiva. 
L'únic document que consta en l'expedient és l'aprovació del projecte tècnic en 
febrer de 2009, una vegada emesa la certificació d'obres. S'ha comprovat, d'altra 
banda, que la memòria d'aquest projecte tècnic –en la qual es descriu l'objecte de 
l'obra i el termini d'execució–, no està signada. 
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En relació amb l'expedient 5/01, s'ha d'observar que la certificació d'obra número 39 (i 
última) es va emetre per l'import total del segons modificat en data 2 de juliol de 2007, 
corresponent als treballs realitzats en el mes de juny; quan, en el projecte, es va establir 
un termini d'execució de vint-i-quatre mesos. D'altra banda, la factura corresponent a 
aquesta certificació és emesa pel creditor en data 4 de març de 2010. Aquesta factura es 
troba pendent de comptabilitzar i pagar. 

L'anàlisi dels documents que es troben en l'expedient 5/01 permet concloure que el 
contracte s'ha executat en la seua totalitat, compreses les dues modificacions 
contractuals. No obstant això, cal observar que no s'ha formalitzat la recepció de l'obra, 
en contra del que s'estableix en l'article 147 de la LCAP. 

8.5 Revisió dels contractes de subministraments 

En relació amb la preparació, adjudicació i formalització de cada un dels expedients de 
subministraments examinats, l'anàlisi dels expedients 17/08 i 18/08 ha posat de manifest 
les circumstàncies següents: 

- El termini de lliurament oferit per l'adjudicatari en els dos expedients era de dues 
setmanes; tanmateix, en els dos contractes es va establir un termini de lliurament 
d'un mes, i no s'hi plasmava l'oferta del contractista. Cal assenyalar que la 
reducció en el termini de lliurament era un dels criteris que es valoraven en la 
proposta d'adjudicació del contracte, puix que permetia adjudicar cinc punts 
sobre un total de quinze. 

- Aquests dos contractes havien d'haver sigut licitats conjuntament, ja que es 
tracta de les dues parts d'un mateix objecte (condicionament del local del 
consultori "La Cala"). En aquest sentit, si els havien licitats en un sol expedient, 
la suma de les quanties seria de 53.500 euros, que excedeix el límit establit per a 
poder utilitzat el procediment negociat sense publicitat, i, per tant, esqueia haver 
promogut el concurs públic que hi preveu la LCAP. 

En relació amb els procediments d'execució, modificació i pròrroga dels contractes de 
subministraments analitzats, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En l'expedient 16/08 no s'ha formalitat l'acta de recepció que estipula l'article 
110.2 de la LCAP, en el qual s'exigeix que l'Administració efectue un acte 
formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent al lliurament o 
realització de l'objecte del contracte. 

- En els expedients 17/08 i 18/08, la recepció formal dels subministraments es 
produeix als quatre mesos del seu lliurament efectiu, cosa que, en els dos 
expedients, excedeix el termini legal establit en l'article 110 de la LCAP, i no hi 
queden justificades les causes de la demora en la recepció. 
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8.6 Revisió dels contractes de serveis 

En relació amb la preparació, adjudicació i formalització dels expedients de serveis 
16/06 i 17/06, s'han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- Els contractes foren licitats per sengles quanties anuals de 230.000 euros i 
195.000 euros; però, atés que la duració dels contractes era de dos anys, el 
pressupost de licitació s'havia d'haver obtingut sumant la quantitat corresponent 
als dos exercicis i, per tant, se n'havia d'haver fet la licitació per sengles imports 
de 460.000 euros i 390.000 euros. S'ha de dir que, si s'havia fet així, 
l'Ajuntament hauria d'haver publicat la licitació en el DOCE, ja que aquestes 
quanties excedien el límit establit en l'article 203.2.c) de la LCAP. 

- S'ha comprovat que les adjudicacions dels contractes han ultrapassat el termini 
legal de tres mesos des de l'obertura de les ofertes (establit en l'article 89 de la 
LCAP) que s'expressa en els plecs de clàusules administratives particulars. 

- Els dos expedients es refereixen a un mateix objecte (neteja de les zones 
enjardinades) i que només es diferencien per la zona municipal on s'efectuen els 
treballs. Aquesta circumstància posa de manifest que els dos expedients havien 
d'haver sigut tramitats de forma conjunta. Cal manifestar que la situació s'ha 
resolt en el contracte actualment en vigor, que es refereix a la neteja en aquestes 
dues zones de la localitat. 

- Entre els criteris d'adjudicació que figuren en el plec de clàusules 
administratives particulars, se'n recull un de denominat millores del servei, amb 
una ponderació de fins a un 25% sobre el total, sense que existisca cap precisió 
dels aspectes sobre els quals podien presentar-se les dites millores. D'altra 
banda, hem comprovat que s'hi ha valorat amb una ponderació de fins a un 10% 
del total la circumstància d'estar en possessió d'una certificació de qualitat i 
gestió mediambiental. La dita certificació havia d'haver format part –si de cas– 
de la solvència de l'empresa per a poder contractar amb l'Administració, però 
que no l'havien d'haver inclosa com un criteri d'adjudicació. 

En relació amb la preparació de l'expedient de serveis 37/06, s'ha posat de manifest que 
el preu de licitació del contracte està calculat en termes anuals; però, atés que la seua 
duració és de dos anys, se n'havia d'haver obtingut el preu pel temps de duració total del 
contracte, el qual hauria pujat a 1.123.200 euros, en comptes dels 561.600 que s'hi van 
establir. En relació amb els criteris d'adjudicació de l'expedient de contractació, es 
posen de manifest les circumstàncies següents: 

- Es valoren amb una puntuació de fins a un 50% les millores proposades pels 
licitadors; però en el plec de clàusules administratives particulars no 
s'especifiquen els aspectes o les característiques en què es podien plantejar tals 
millores, de manera que hi queda redactat com un criteri indefinit. 
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 La circumstància anterior es va posar de manifest en l'informe de la Intervenció, 
i té una rellevància especial, perquè es tracta del criteri d'adjudicació més 
important. En aquest sentit, s'ha comprovat que l'adjudicatari resultà ser el 
licitador que obtingué major puntuació per aquest concepte. 

- El criteri del preu de les ofertes hi apareix valorat fins a un 35%; de manera que, 
a part de tenir un rellevància limitada, és de molt difícil comprovació, ja que en 
el plec no s'expressa cap fórmula que servisca per a obtenir de forma concreta la 
puntuació de cada oferta segons les baixes proposades en el preu. 

 S'ha comprovat que l'oferta que resultà adjudicatària del servei era la que 
presentava una baixa menys significativa, respecte del preu de licitació. 

- El tercer criteri de valoració, amb una puntuació de fins al 15%, el constitueix el 
fet de disposar d'oficina o magatzem en el municipi. Tanmateix, aquest criteri no 
s'ajusta als principis generals de la contractació administrativa d'igualtat i no 
discriminació. 

 Hem comprovat que, als licitadors que en l'oferta assumiren el compromís 
d'obrir una oficina en el municipi en el cas de resultar adjudicataris, no els hi van 
concedir cap puntuació en l'informe tècnic de valoració. 

 En l'informe tècnic de valoració de les ofertes, únicament es valora aquest criteri 
en dues de les ofertes presentades, a pesar que en el mateix informe s'indica que 
els licitadors manifesten que disposen d'una oficina en el municipi, però sense 
acreditar-ho. 

 En relació amb l'empresa que resultà adjudicatària del servei, s'ha comprovat 
que el contracte d'arrendament de l'oficina de què disposa en el municipi és 
posterior al moment en què se'n va fer l'adjudicació. 

Cal assenyalar que en l'expedient 37/06 no s'ha pogut comprovar la documentació que 
integra la proposta de l'adjudicatari, ni contrastar l'oferta presentada amb les 
puntuacions rebudes en l'informe tècnic de valoració, perquè la dita documentació no es 
troba en l'expedient administratiu, ni ens l'han facilitada amb posterioritat a pesar 
d'haver-la sol·licitada de forma expressa. Aquesta circumstància ha condicionat la 
fiscalització realitzada. 

En qualsevol cas, a la vista de les dades recollides en l'informe de valoració de les 
ofertes presentades, si hom no havia valorat el criteri de disposar d'una oficina o 
magatzem obert en el municipi, l'adjudicació –pel que fa als dos licitadors que no 
havien acreditat això– s'havia d'haver fet a favor d'un tercer licitador. 

Segons que hem comentat anteriorment, l'adjudicatari de l'expedient 37/06 va rebre la 
màxima puntuació pel criteri de les millores i perquè disposava d'una oficina en el 
municipi. Aquestes circumstàncies han desnaturalitzat el procediment de contractació i 
han determinat que el servei no haja sigut adjudicat a l'oferta econòmicament més 
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avantatjosa. Es pot concloure, doncs, que existeix la possibilitat que hi haja hagut una 
predeterminació de l'adjudicatari. 

En relació amb els expedients 16/06, 17/06 i 37/06, s'ha comprovat també que el 
president de l'Entitat no va assistir a les meses de contractació convocades per a resoldre 
les contractacions, ni existeix cap delegació expressa en una altra persona, a pesar 
d'estipular-ho així el punt 3 de la disposició addicional novena de la LCAP. 

En relació amb la preparació, adjudicació i formalització de l'expedient 26/06, s'han 
posat de manifest les següents circumstàncies d'interés: 

- L'expedient de contractació es va licitar per 72.000 euros, que corresponien a 
l'import establit per a una anualitat; però la licitació s'havia d'haver realitzat per 
l'import corresponent al termini d'execució total, que ascendiria a 144.000 euros. 
En el supòsit d'haver-ho fet així, hauria calgut exigir la classificació dels 
licitadors en el procediment corresponent. 

- En el plec de clàusules administratives particulars es recullen determinades 
estipulacions de caràcter tècnic sobre el servei que s'ha de contractar, les quals 
calia haver expressat en el corresponent plec de prescripcions tècniques, amb el 
contingut que s'indica en l'article 68 del RCAP. 

- El contracte es formalitza onze mesos després de l'adjudicació, a causa de la 
falta de constitució de la garantia definitiva. L'Ajuntament, una vegada 
transcorregut el termini legal de quinze dies per a constituir la garantia 
definitiva, havia d'haver resolt el contracte i adjudicar-lo a l'altre candidat que hi 
presentà oferta. En aquest sentit, encara que l'article 112.2 de la LCAP assenyala 
el caràcter potestatiu de la resolució, la clàusula 4.1 del plec de clàusules 
administratives particulars disposa que la falta de garantia definitiva origina la 
revocació del contracte. 

En relació amb els procediments d'execució, modificació i pròrroga dels contractes de 
serveis analitzats, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- S'ha comprovat que, en els expedients 16/06 i 17/06, després d'haver finalitzat la 
pròrroga del contracte, l'empresa continuà realitzant les prestacions durant un 
període de set mesos sense haver formalitzat un nou contracte administratiu; 
circumstància que es va posar de manifest en diversos advertiments de la 
Intervenció. 

- En relació amb l'expedient 37/06, després d'haver finalitzat el contracte i la 
pròrroga l'adjudicatari continuà prestant el servei durant un període de vuit 
mesos, sense que hi hagués cobertura contractual, ja que només es feien 
comunicacions mensuals de l'Ajuntament sense l'aprovació expressa del 
contractista. Aquesta situació es va posar de manifest en diversos advertiments 
de la Intervenció. 
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 S'ha de destacar que, en l'expedient citat, l'Ajuntament no ha formalitzat les 
corresponents valoracions a la vista dels treballs realment executats i dels preus 
contractats (que estableix l'article 199 del RCAP), sinó que aquelles han sigut 
realitzades per l'adjudicatari mateix, i presentades com un annex de les factures 
emeses. 

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. 

Hem 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. 

L'Entitat compta amb un dispositiu de comprovació del segell de temps de l'inici de la 
difusió pública de la informació en el perfil del contractant, per mitjà de l'autoritat de 
Certificació de la Comunitat Valenciana, conformement al que es disposa en l'article 
42.3 de la LCSP. 

Els documents integrats en el perfil del contractant apareixen signats digitalment, 
conformement a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als 
Serveis Públics; aquesta circumstància garanteix l'autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats. 

Amb independència d'això, es considera que l'Ajuntament hauria d'establir un perfil de 
contractant diferenciat per a cada òrgan de contractació; o bé especificar expressament, 
en el perfil del contractant, cada un dels òrgans de contractació, indicant que en aqueix 
únic perfil s'inclou la publicitat de tots els dits òrgans. 

D'altra banda, s'ha comprovat l'existència de contractes dels quals no s'ha publicat 
l'adjudicació definitiva en el perfil del contractant, a pesar d'haver-se produït tal 
adjudicació (tal i com es desprén de l'anàlisi dels dades que es troben en els expedients 
administratius). Aquesta circumstància, calia haver-la resolta, com es disposa en l'article 
138 de la LCSP. 

8.8 D'altres aspectes de la fiscalització 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, s'ha posat de manifest que 
l'Ajuntament ha contractat els següents serveis i subministraments sense haver-ne 
tramitat el preceptiu expedient de contractació que s'estableix en l'article 68 de la 
LCAP, o actualment en l'article 93 de la LCSP: 

- Serveis d'ajuda a domicili, en els quals la suma dels quanties de les factures 
emeses per l'empresa que presta el servei (46.546 euros), supera el límit del 
contracte menor establit en l'article 122.3 de la LCSP. En aquest supòsit, calia 
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haver tramitat un expedient administratiu, amb la corresponent publicitat i 
concurrència, a l'objecte d'evitar la situació descrita en l'article 74.2 de la LCSP. 

- Subministrament de l'enllumenat artístic en diverses festes populars, facturat per 
una mateixa empresa, i pel qual l'Ajuntament ha reconegut obligacions en 
l'exercici de 2008 per un total de 206.152 euros. En aquest cas concorre, encara, 
la circumstància d'haver emés factures que, individualment, han ultrapassat el 
límit del contracte menor establit en l'article 201 de la LCAP i –si és el cas– en 
l'article 122.3 de la LCSP. 

- Subministrament de materials d'impremta gràfica o material d'oficina, facturats 
per un mateix creditor i pels quals l'Entitat ha reconegut obligacions en l'exercici 
de 2008 per un total de 157.669 euros. Es tracta de subministraments de caràcter 
periòdic que l'Ajuntament hauria de licitar en un expedient de contractació 
seguint el procediment corresponent, conformement al que es disposa en els 
articles 76.5 de la LCSP i 189.b) del RCAP. 

D'altra banda, cal manifestar que en l'exercici de 2008 la Intervenció de l'Ajuntament ha 
formalitzat un total de trenta-vuit advertiments, en expedients que s'eleven a una quantia 
global de 2.482.743 euros. Els dits advertiments es deuen a dues causes fonamentals: 

- En dos expedients, els advertiments estan referits a deficiències en la justificació 
de les subvencions, per un import de 725.000 euros. 

- En els trenta-sis expedients restants, els advertiments es refereixen a l'omissió de 
la tramitació del corresponent expedient administratiu, o a la falta de 
fiscalització d'aqueixos expedients. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, i d'acord amb el que s'expressa en 
l'apartat 5.3 de l'Informe, interessa observar que els advertiments efectuats per la 
Intervenció, s'han fet quan hi havia crèdit adequat i suficient, amb la finalitat de 
reflectir-ne les obligacions en el pressupost. 

En aqueix context, l'Entitat hauria de valorar la possibilitat que els advertiments de la 
Intervenció es fessen en el moment en què aquesta tinga coneixement de la realització 
d'una despesa sense cobertura pressupostària; això contribuiria a posar de manifest la 
necessitat de promoure els preceptius expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 
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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 de la Vila Joiosa, i amb independència 
de les conclusions recollides en els apartats 3.1 i 3.2 de l'Informe, es formulen les 
recomanacions següents: 

a) Atesa la importància que tenen per a l'adequat funcionament de qualsevol 
ajuntament les funcions públiques de comptabilitat i control intern, l'Entitat ha 
d'adoptar els acords necessaris per a cobrir amb funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal els llos de treball d'Intervenció i Viceintervenció, especialment 
aquest últim (tal com s'indica en l'apartat 4 de l'Informe). 

b) L'Entitat ha de posar tots els mitjans que es troben al seu abast per a 
confeccionar la liquidació del pressupost propi i les corresponents als seus 
organismes autònoms, en el termini establit en l'article 191 de la LRHL (tal com 
s'indica en l'apartat 5.1 de l'Informe). 

c) El Compte General de l'Ajuntament ha de ser sotmés a l'aprovació del Ple abans 
del dia 1 d'octubre de l'exercici següent al qual corresponga, d'acord amb el que 
s'estableix en l'article 212.4 de la LRHL. En aquest sentit, el Ple de 
l'Ajuntament, com, a òrgan fiscalitzador de la gestió d'uns altres òrgans del 
govern municipal, hauria d'exigir la presentació del Compte General per poder-
lo aprovar dins del termini establit en la LRHL (tal com s'indica en l'apartat 5.1 
de l'Informe). 

d) L'Entitat ha de promoure totes aquelles mesures que estiguen al seu abast per a 
poder comptar amb un inventari actualitzat de béns i drets, en compliment del 
que es disposa en els articles 17.1, 33 i 34 del Reglament de Béns de les Entitats 
Locals (tal com s'indica en l'apartat 5.3 de l'Informe). 

e) L'Ajuntament ha de valorar la possibilitat que els advertiments de la Intervenció 
s'efectuen en el moment en què aquesta tinga coneixement de la realització d'una 
despesa sense cobertura pressupostària; aquesta circumstància contribuiria a 
posar de manifest la necessitat de promoure els preceptius expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits (tal com s'indica en els apartats 5.3 i 8.3 
de l'Informe). 

f) En l'elaboració del pressupost anual, l'Entitat ha d'actuar amb major rigor a 
l'hora de realitzar les previsions d'ingressos, de formalitzar adequadament 
l'annex de personal que cal unir al pressupost anual i d'enviar còpia del 
pressupost anual definitivament aprovat a l'Administració de l'Estat i a la de la 
Generalitat, de forma simultània al seu enviament al butlletí oficial de la 
província (tal com s'indica en l'apartat 6.1 de l'Informe). 
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g) L'Ajuntament ha d'aprovar els seus pressuposts abans del 31 de desembre de 
l'any anterior al de l'exercici en que haja de ser aplicat –conformement al que 
s'estableix en l'article 169.2 de la LRHL–, i el procediment de pròrroga del 
pressupost de l'exercici anterior no ha de ser la norma general de funcionament 
de l'Entitat (tal com s'indica en l'apartat 6.2 de l'Informe). 

h) L'Ajuntament ha de posar fi a la pràctica de realitzar despeses que no compten 
amb l'adequada consignació pressupostària i ha d'actuar amb major rigor en la 
contractació d'obres, béns i serveis. Al mateix temps, ha de procurar-se els 
mitjans informàtics necessaris –integrats en la comptabilitat– que li permeten 
portar adequadament la informació referida al finançament afectat (tal com 
s'indica en l'apartat 7.1 de l'Informe). 

En relació amb la fiscalització de la contractació administrativa (l'anàlisi de la qual es 
recull 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) En compliment de l'article 57.2 de la LCAP, les previsions del qual es 
consideren també en l'article 29 de la LCSP, l'Entitat ha de trametre a la 
Sindicatura de Comptes, dins del termini legal establit, d'aquells contractes que 
superen determinades quanties, una còpia certificada del document per mitjà del 
qual s'haja formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient. 
També s'hi han de comunicar les modificacions, pròrrogues, variacions o 
extincions dels contractes de quantia elevada realitzats (tal com s'indica en 
l'apartat 8.3 de l'Informe). 

b) L'Ajuntament ha de promoure la publicació dels corresponents anuncis de les 
adjudicacions dels contractes que formalitze, en els supòsits prevists legalment, i 
valorar la conveniència d'incloure en els expedients de contractació un apartat en 
el qual s'incloguen els documents comptables que es generen en cada una de les 
fases del procés de la contractació administrativa (tal com s'indica en els apartats 
8.3 i 8.4 de l'Informe). 

c) En aquells expedients de contractació tramitats pel procediment d'urgència, la 
declaració d'aquesta circumstància, realitzada per l'òrgan de contractació, haurà 
d'estar degudament motivada, complint el que es disposa en l'article 71 de la 
LCAP i en l'article 96 de la LCSP (tal com s'indica en l'apartat 8.4 de l'Informe). 

d) És imprescindible que l'Ajuntament complisca el que es disposa en els articles 
101.1 i 101.3.a) de la LCAP, de manera que, sempre que s'introduïsquen 
modificacions en els contractes perfeccionats, es justifiquen adequadament 
quines han sigut les noves necessitats o les causes imprevistes, mitjançant la 
corresponent memòria explicativa del director facultatiu de l'obra; així com 
formalitzar les preceptives actes de recepció en els contractes de 
subministraments (tal com s'indica en els apartats 8.4 i 8.5 de l'Informe). 
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e) Els expedients de contractació han d'abastar la totalitat dels objectes del 
contracte, i comprendran tots i cada un dels elements que siguen necessaris a 
aqueix efecte; alhora que, en els supòsits en què es considere el criteri de les 
millores, l'Ajuntament haurà de precisar, en el plec de clàusules administratives 
particulars, sobre quins elements i en quines condicions en queda autoritzada la 
presentació (tal com s'indica en els apartats 8.4, 8.6 i 8.8 de l'Informe). 

f) La quantia dels contractes de serveis s'haurà de determinar conformement a les 
regles establides en l'article 195 del RCAP i en l'article 76 de la LCAP, i 
inclourà en tots els casos el valor total de la remuneració que haja de percebre el 
contractista; al mateix temps, l'Ajuntament ha de garantir que no seguiran 
prestant-se els serveis que tinguen l'origen en contractes el termini de vigència 
dels quals haja finalitzat (tal com es comenta en l'apartat 8.6 de l'Informe). 

g) La possessió de determinats certificats de qualitat per part de les empreses 
licitadores, no s'ha de puntuar per a determinar la millor oferta en l'adjudicació 
d'un contracte, i l'òrgan de contractació ha de nomenar un representant 
encarregat de redactar les corresponents valoracions periòdiques de les 
prestacions rebudes, en els contractes de serveis (tal con s'indica en l'apartat 8.6 
de l'Informe). 

h) L'Ajuntament ha de procurar que les adquisicions realitzades a un mateix 
proveïdor i pel mateix concepte siguen tramitades complint el que s'estableix en 
l'article 68 de la LCAP i en l'article 93 de la LCSP (tal com s'ha indicat en 
l'apartat 8.8 de l'Informe). 
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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 la Vila Joiosa 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 
 

 


