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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 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 per a 2 010, la fisc alització efectuada ha  tingut per ob jecte 
determinar si el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria que integren el Compte 
General de l' exercici de 2008 de l' Ajuntament d'Orba es presenten de form a adequada, 
conformement als principis comptables que hi són d'aplicació. 

Així m ateix, l' objectiu de la  f iscalització ha sigut de revisa r la contractació  
administrativa, el procés d' elaboració, formulació i aprovació del pr essupost, la rev isió 
de la rendició dels com ptes i la inform ació que s'ha de facilitar al Ple de la corpo ració, 
per verificar la seua adequació a la normativa legal vigent. 

Finalment, la fiscalització ha com prés la revisió i avaluació de determinats asp ectes 
relatius a la  contractació administrativa, d'acord amb la sol·licitud realitzada a aque sta 
Institució per un grup polític de l' Ajuntament mitjançant un escrit de 3 de nove mbre de 
2009. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l' Ajuntament d'Orba està format únicament pel Compte propi, ja 
que l'Ajuntament no té organismes autònoms ni societats mercantils dependents. 

El Com pte anual de l' exercici de 2008 està  form at pel balanç, el com pte del resultat  
economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria, corresponents a 
l'exercici finalitzat el 31 de desem bre de 2008. En l' annex del present Informe s'adjunta 
informació rellevant sobre els dits estats i comptes anuals. Aquest Com pte, del qual no 
consta la data de formulació, va ser apr ovat pel Ple de la corporació de forma  
extemporània, en la sessió del dia 22 de gener de 2010 (la data lím it n'era l'1 d'octubre 
de 2009); en aquesta sessió tam bé es va acordar tram etre el Compte a la Sindicatura de 
Comptes, també fora del termini establit, que era el 31 d'octubre de 2009. 

Conformement als objectius desc rits en l' apartat 1, l' abast de  la revisió financera s' ha 
estés a les àrees d e fiscalització que enumerem tot segu it, amb l' objectiu de comprovar 
la seua adequació a la normativa comptable i pressupostària que hi és d'aplicació: 

- anàlisi del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria; 

- elaboració, formulació i aprovació del pressupost; 

- rendició de comptes; 

- informació que s'ha de facilitar al Ple de la corporació. 

D'acord a mb 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 norm es tècniques de fisc alització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura i reco llides en el "Man ual de fi scalització" de la Sindica tura de Com ptes. 
Els dits pro cediments han consis tit en la re alització de pro ves selectiv es, rev isió del 
control inter n i d' altres tècniqu es d' auditoria que han sigut aplicab les en aquest cas, 
tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització indicats en l'apartat 1, i amb l'enfocament 
descrit en l' apartat 2.1, hem revisat el com pliment, per part de l' Ajuntament d'Orba, de  
la legalita t vigent aplic able a la g estió de ls fons públics –en relació amb les àrees de  
fiscalització assenyalades abans– i de la legalitat vigent aplicable a l'activitat contractual 
durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008. 

Així mateix, la fiscalització ha com prés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
relacionats am b la contractació ad ministrativa, d' acord amb la sol·licitud realitzad a a 
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aquesta Institució per un grup polític de l' Ajuntament, m itjançant un escrit de 3 d e 
novembre de 2009. 

La revisió ha consistit en la verificació, pe r mitjà de proves selectives, del com pliment 
dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 51/2007, de 26 de desem bre, 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 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de de sembre, text refós de la Llei G eneral 
d'Estabilitat Pressupostària. 

- Reial Decret Legislatiu 2 /2004, de 5 de m arç, 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 500/1990, de 20 d' abril, pe r m itjà del qual es  desenvolupa, en 
matèria de pressupos ts, el capítol prim er del títo l sisé de la Llei 39/198 8, de 28 
de desembre. 

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

- Ordre del Ministeri d' Economia i Hi senda 4.042/2004, de 23 de novembre, que 
aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local. 

- Ordre de 8 de setem bre de 1999, que m odifica l' Ordre de 20 de setembre de 
1989 del M inisteri d' Economia i H isenda, p er m itjà de la qual es  va estab lir 
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, amb l 'abast assenyalat en l'apartat 2.1, s'han posat de 
manifest els següents  fets o circum stàncies que afecten de form a significativa 
l'adequació dels esta ts i docum ents comptables f iscalitzats a ls principis i la norm ativa 
comptable i pressupostària que hi són d'aplicació. 

a) Tal com s'assenyala en l'apartat 7.1 de l' Informe, el resultat pressupostari ajustat 
de 2008 presentat per l' Entitat, 45.128 euros, es veuria m odificat per les  
circumstàncies següents: 

- No recull o bligacions per despese s realitzades en el dit exercici p er 
import de 174.841 euros, segons queda reflectit en l' expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat en 2009. 

- No registra despeses realitzades i pagades en 2008 i pendents d' aplicar al 
pressupost per import de 139.250 euros, a pesar que calia haver fet la dita 
aplicació. 

- S'hi han imputat obligacions per de speses realitzades  en exercicis 
anteriors per im port de 49.639 euro s, segons els expedients de  
reconeixement extrajudicial de crèdit s aprovats en 2008. 

En conseqüència, el resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 2008 hauria de  
ser disminuït en 264.452 euros. 

b) A 31 de desem bre de 2008, el compte de l balanç de l' Entitat "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar al pressupost" presenta un saldo d'1.324.656 euros. 
D'aquest i mport, se n' han pagat duran t diversos exercicis 997.762 euros, els 
quals no han sigut encara aplicats al pre ssupost, a pesar que calia haver fet la  
dita aplicació. 

 Aquesta circumstància posa de manifest un elevat import de despeses ja pagades 
i que, a 31 de desem bre de 2008, encara no han tingut reflex en les successives 
liquidacions del pressupost de  la corporació, amb la consegüent incidència en el 
resultat pressupostari de cada una (vegeu l'apartat 5.2). 

 La quantitat pendent de pagam ent, 326.894 euros, no ha sigut com putada com a 
tal en el càlcul del romanent de tresoreria presentat per l'Entitat. 

c) Tal com es posa de manifest en l'apartat 5.2 d'aquest Informe, el saldo comptable 
de caixa que s' inclou en l' estat de tr esoreria, per im port d'11.787 euros, no es 
correspon amb el saldo efectiu de la caixa, que és de zero euros. En 
conseqüència, el romanent de tresoreria a 31 de desem bre de 2008 presentat per 
l'Entitat s'hauria de disminuir en l'import citat. 
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 Quant a aix ò, cal ass enyalar que la dita s ituació podria co nstituir un s upòsit de 
responsabilitat comptable, definit en l'article 72.1 de la Llei 7/1988, de 5 d' abril, 
de Funcionament del Tribunal de Comptes. 

d) A causa de les circum stàncies comentades en els apartats b) i c) anteriors, i atés 
que els saldos de dubtós cobrament es tan infravalorats en 16.141 euros, el 
romanent de tresoreria per a despeses  generals a 31 de desem bre de 2008 
presentat per l'Entitat, 326.475 euros, hauria de ser dism inuït en 354.822 euros; 
tal com es posa de manifest en l'apartat 7.2 de l'Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, am b l 'abast descrit en l' apartat 2.2, s' han posat de 
manifest durant l' exercici objecte de fiscalització els  següents incom pliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

- La fiscalització de la contractació administrativa ha posat de manifest que no s'hi 
han com plit en tots els  seus aspectes el s principis generals de la contractació 
recollits en la normativa que hi és d'aplicació; tal com es detalla en l' apartat 8 de 
l'Informe. 

 Així mateix, en l' apartat 8.5 de l' Informe es detallen les incidències posades de 
manifest com  a conseqüència de l' anàlisi i av aluació de determ inats aspectes 
relatius a la  contr actació administrativa, d' acord amb la sol· licitud rea litzada a  
aquesta Sindicatura per un grup polític de l'Ajuntament mitjançant un escrit de 3 
de novembre de 2009. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi d'Orba està situ at a la província d' Alacant i la  seua població és d e 2.616 
habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2009. Després de les eleccions 
de l'any 2007, la corporació està formada per onze membres. 

El lloc de treball de Secretaria es tà class ificat en la classe tercera, de m anera que les 
funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del seu lloc. 

Durant el desenvolupam ent de la  fiscalització, el lloc de s ecretari-interventor ha estat 
vacant, i ha sigut ocupat per personal interí de l'Ajuntament mitjançant un nomenament 
accidental. 

L'Ajuntament, segons les dade s obtingudes de la pàgina CI VIS de la Generalitat, 
posseeix un 0,25% de l'empresa Reciclatge de Residus de la Marina Alta, S.A. 

L'Ajuntament forma part del Consorci Provinci al per al Servei de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i Salvam ent d'Alacant i del Consorci  per a l' Execució de les Prevision s del 
Pla Zonal de Residus de la Zona XV. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació 

El Compte General de l' Ajuntament d'Orba està format únicament pel Compte propi de 
l'Entitat, ja  que l' Ajuntament no té organis mes autònom s ni societats m ercantils 
dependents. 

El Com pte anual de l' exercici de 2008 està  form at pel balanç, el com pte del resultat  
economicopatrimonial, l'estat de liquidació de l pressupost i la m emòria, corresponents  
al dit exercici. Aquest C ompte, del qual no c onsta la data de for mulació, va ser aprovat 
de forma extemporània pel Ple de la corporació en sessió del dia 22 de gener de 2010 (la 
data límit n'era l'1 d'octubre de 2009). En aquesta sessió també es va acordar trametre el 
Compte en aquesta Sin dicatura, ig ualment fora del te rmini es tablit, 31 d' octubre de  
2009. 

El quadre següent recull els distints tràm its del Com pte General i les d ates en què han  
sigut formalitzats. 
 

Tràmits 

Exercici 2008 

Data legal 
Data 

formalització 

Tramesa del Compte de l'Ajuntament a la Intervenció 15/05/2009 No consta 

Formació, per part de la Intervenció, del Compte General i tramesa a la 
Comissió Especial de Comptes 01/06/2009 No consta 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes 01/06/2009 26/10/2009 

Inici d'exposició al públic del Compte General, juntament amb el dictamen - 24/11/2009 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més) - 23/12/2009 

Existència de reclamacions: no n'hi ha hagut - - 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'Entitat 01/10/2009 22/01/2010 

Tramesa del Compte General a la Sindicatura de Comptes  31/10/2009 22/01/2010 

Quadre 1 
 

En el quadre següent es reflecteix el com pliment, o no, dels term inis en què han de ser 
aprovats o estar elaborats la resta de documents relatius al cicle pressupostari. 

 

D'altres fases del cicle pressupostari 

Exercici 2008 

Data legal 
Data 

formalització 

Aprovació definitiva del pressupost 31/12/2007 28/03/2008 

Liquidació del pressupost 1/03/2009 21/07/2009 

Quadre 2 
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Com que a 1 de gener de 2008 no s' havia provat el pressupost de l' exercici de 2008, es 
va produir la pròrroga automàtica del corresponent a l'exercici de 2007. En aquest sentit, 
el Decret de l' Alcaldia de 28 de desembre de  2007 confirma la dita pròrroga i m odifica 
els crèdits inicials, d' acord am b el que s' assenyala en l' article 21 de l Reial Dec ret 
500/1990, de 20 d'abril. 

5.2 Contingut 

Pel que fa als estats que inte gren el Compte General segons la regla 85 i següents de la  
Instrucció d el m odel sim plificat de com ptabilitat loca l ( d'ara endavant, IMSC L), 
s'assenyala el següent. 

- L'Ajuntament no ha presentat acta d' arqueig de les existències en caixa a la fi de 
l'exercici. 

 D'acord amb l' estat de tresore ria del Com pte General, l' Ajuntament té un saldo 
en caixa a 31 de desem bre de 2008 d' 11.787 euros. No obstant això, 
l'Ajuntament m ateix en s ha ass enyalat que no efectuen arqueigs de caixa a  
l'ajuntament, ja que no u sen la caixa de la corporació i que el saldo n'és de zero 
euros. 

 Havent demanat un aclariment sobre l'esmentada diferència, ens han indicat que 
no s' usa la caixa de la corporació des de l' exercici de 2004 i que desconeixen 
amb exactitud l' origen del sa ldo c itat. Segons la com ptabilitat, únicam ent ha  
hagut un movim ent en la caixa des de  2004: va ser en 2007 i per 150 euros 
corresponents a un error comptable. 

 En 2007, el secretari-interventor, juntam ent amb el president i el tresorer de la 
corporació, procediren, am b l 'ajuda d'un manyà, a obr ir i, d esprés, inutilitzar la  
caixa forta, i posaren de manifest que només hi havia en el seu interior 61 euros. 
Posteriorment, no s' ha aclarit la diferè ncia e ntre la com ptabilitat i l' efectiu 
existent en la caixa. 

 Tal com  he m indicat en l' apartat 3.1.d) del present Inform e, aqueixa situació 
podria constituir un supòsit de responsabil itat comptable definit en l' article 72.1 
de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes. 

- La Mem òria elabor ada per l' Entitat es cons idera incom pleta, ja que n o inclou  
informació suficient so bre asp ectes com  ara les b ases d e pres entació dels 
comptes, norm es de valoració, immob ilitzats, patrim oni públic de sòl o 
operacions no pressupostàries de tresoreria (com a aspectes més significatius). 

- L'Entitat –tal i com posa de m anifest en la seua Mem òria no disposa d' inventari 
de béns ni d' inventari específic de caràcter com ptable on es detalle el seu 
immobilitzat de f orma individua litzada (a l qual f a ref erència la regla  1 7 de la  
IMSCL). 
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- A 31 de desem bre de 2008, el compte de l balanç de l' Entitat "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar a pressupost" presenta un saldo d'1.324.656 euros. 
D'aquest import, se n' han pagat duran t diversos exercicis 997.762 euros que no 
han sigut aplicats encara a pressupost, a pesar que calia haver fet la dita 
aplicació. 

 La quantitat pendent de pagam ent, 326.894 euros, no ha sigut com putada com a 
tal en el càlcul del romanent d e tresoreria presentat per l'Entitat (vegeu l'apartat 
7.2). 

 L'import pagat té, co m a contrapartida co mptable, el com pte de l' actiu 
"Pagaments pendents d' aplicació". Aquesta circum stància posa de m anifest 
l'existència d'un elevat import de despeses  que ja han sigut pagades i que, a data 
de 31 de desembre de 2008, no han tingut reflex en les successives liquidacions 
del pressupost de la corporació, amb la consegüent incidència en el resultat 
pressupostari de cada una. 

5.3 Comentaris sobre els estats financers del Compte General 

En l' annex d' aquest Informe figuren el balanç  i el com pte de resulta ts del Com pte de 
l'Ajuntament i es mostren les variacions entre els exercicis de 2007 i 2008. 

En relació amb el balanç, el total de l' actiu i del passiu ascendia a 4.473.793 euros, amb 
un descens del 31,9% sobre l' exercici ante rior. Aquesta dism inució es produeix a 
conseqüència, bàsicament, d'haver donat de ba ixa en l'actiu les "Inversions destinades a 
l'ús general", per 2.645.495 euro s, i d'haver deixat aquest  immobilitzat com ptabilitzat 
provisionalment, amb signe negatiu , en el co mpte de patr imoni "Patrimoni lliurat a l'ús 
general", tot esperant que l' Ajuntament dispose d' un inventari de béns i que puga  
comptabilitzar l’immobilitzat adequadament. 

Els resultats negatius foren de -635.312 euros en l' exercici de 2008, un 66,9% superiors 
als -380.674 euros de 2007. 

En l'annex I també figura la liquidació del pr essupost d'ingressos i despeses, el resultat 
pressupostari, un estat de dr ets per cobrar i d' obligacions per pagar procedents 
d'exercicis tancats i l'estat de romanent de tresoreria; tot això referit a l’exercici de 2008. 

La liquidació del pressupost presenta un re sultat pressupostari de 74.021 euros i un 
resultat pressupostari ajustat de 45.128 euros. 

En el quadre següent, es m ostren, en euros,  les dades d e les p rincipals m agnituds 
pressupostàries dels exercicis de 2007 i 2008. 
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Magnitud 2007 2008 

Pressupost inicial 1.514.541 1.808.567 

Previsions d'ingressos definitives 2.862.215 2.473.260 

Previsions de despeses definitives 2.862.215 2.473.260 

Drets reconeguts 2.688.562 2.149.209 

Obligacions reconegudes 2.702.990 2.075.188 

Resultat pressupostari ajustat (1.445) 45.128 

Romanent de tresoreria despeses generals 438.183 326.475  

Romanent de tresoreria total 500.001 510.118 

Quadre 3 
 
En els apartats 7.1 i 7.2 analitzem el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 

5.4 Estabilitat pressupostària 

L'article 2  d el Reial Decret Legis latiu 2/2007, d e 28 de des embre, per m itjà del qu al 
s'aprova el tex t refós de la L lei Gene ral d' Estabilitat Pressupos tària (TRLGEP), 
estableix que les entitats locals es sotm etran al principi d' estabilitat pressupostària, 
entenent aq uesta com  la situac ió d 'equilibri o de super àvit com putada en term es de 
capacitat de finançament, d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals. 

El secr etari-interventor de la  co rporació va elab orar s engles inform es (tant en la fase 
d'elaboració del pressupost, com  en la fase de  liquidació d'aquest), en els quals posà de  
manifest la situació d' incompliment de l' objectiu d'estabilitat pressupostària. D'aquesta 
circumstància, se' n va donar com pte al Ple. D'acord am b l' article 22 del TRLGEP, 
s'establí un termini de tres mesos, des de l'aprovació o liquidació del pressupost o des de 
l'aprovació del Com pte General e n situa ció de desequilibri, per a elaborar un pla 
economicofinancer de reequilibri, amb un termini màxim de tres anys. 

El dit pla ha via de recollir les activitats que calia realitzar i les mesures que hom havia  
d'adoptar, en relació amb la regulació, execució i gestió de les despeses i dels ingressos, 
per a poder garantir el retorn a una situació d'estabilitat pressupostària. 

Els plans ec onomicofinancers de ree quilibri s'han de tram etre a la Com issió Nacional 
d'Administració Local, perquè aquesta en prenga coneixem ent. A aquests plans s' ha de 
donar la m ateixa publicitat –a efectes exclus ivament infor matius– que la que les lleis 
estableixen per als pressuposts de les entitats. 

A la da ta d' elaboració d el nos tre tr eball, hom no ha tram és encara l' informe referit a 
l’estabilitat pressupostària a la Com issió Nacional d' Administració L ocal, ni s' ha 
elaborat tampoc l'esmentat pla economicofinancer. 
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5.5 Informació al Ple de l'Ajuntament 

L'article 207 del TRLRHL estable ix que la In tervenció de l' entitat local trametrà al Ple 
de l' Ajuntament, per conducte de la pres idència, inform ació sobre l' execució dels 
pressuposts i sobre el m oviment de la tr esoreria, am b la periodicitat que el Ple 
determine. Les regles 93 i següents de la  IMSCL concreten el contingut de la  
informació que s' ha de subm inistrar al Ple de la 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. 

En relació amb això, no consta que el Ple de l' Ajuntament haja fixat els term inis ni la 
periodicitat amb què li han de trametre la inform ació pressupostària i de tresoreria, ni 
tampoc que hom li haja subministrat la informació requerida per la normativa. 

L'article 218 del TRLRHL determ ina que l' òrgan interventor elevarà al Ple un inform e 
de totes les resolucions adopt ades pel president de l' entitat local contràries als  
advertiments ef ectuats. En les a ctes del Pl e de l' Ajuntament es d eixa constatació d el 
compliment d'aquesta circumstància. 

L'Ajuntament no té establida la fiscalització lim itada, raó per la qual no són necessaris 
els informes de fiscalització plena. 
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6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Elaboració 

L'elaboració, for mulació i aprovació del pr essupost de les entitats locals, vénen 
regulades en els articles 1 a 23 del Reial Decret 500/ 1990 i en els articles 162 a 169 del  
TRLRHL. 

Com que a 1 de gener de 2008 no s'havia aprova t el pressupost per a l' exercici de 2008, 
es va produir la pròrroga automàtica del corresponent a 2007. 

El president va for mar el pres supost de l' Entitat local el 8 d e febrer de 2008, fora del 
termini establit legalm ent (30 de setem bre de 2007). El pressupost està com post 
únicament pel propi de l' Ajuntament, ja que  la corporació no disposa d' organismes 
autònoms dependents ni de societats  mercantils el capital socials de les quals pertan ya 
íntegrament a l'Entitat local. 

El 19 de febrer de 2008, el pressupost va se r informat pel secre tari-interventor, i f ou 
tramés al Ple per a la seua aprovació inic ial el 22 de febrer de 2008, fora del term ini 
legal establit (15 d'octubre de 2007). 

A partir de la revisió de la docum entació que ha d' acompanyar el pressupost, segons 
l'article 18 del Reial Decret 500/1990, s'ha posat de manifest que: 

- L'annex d'inversions no està degudament codificat. 

- No consten els plans d' inversió ni els programes de finançament que, si és el cas 
i per a un term ini de quatre anys, es  puguen form ular; tal i com  això es 
defineixen l'article 12 del Reial Decret 500/1990. 

- En les bases d' execució del pressupost, no consta la regul ació referent a les 
despeses plurianuals. 

- Les despeses de personal pressupost ades superen els costs que per aqueix 
concepte figuren en l' annex del pressupost. A ixò es deu, bàsicam ent, al fet  
d'haver pressupostat despeses de personal de llocs no inclosos en la relació de 
llocs de treball de l'Ajuntament. 

6.2 Formulació i aprovació 

El 22 de febrer de 2008 el Ple de la corporació aprovà inicia lment el pressupost, el qual 
fou inserit en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOPA) el 4 de març de 2008. 

Com que no hi hagué reclamacions durant el període d'exposició al públic, el pressupost 
es considera definitivament aprovat amb data de 28 de m arç de 2008. La publicació de  
l'aprovació definitiva en el BOPA és de 10 d'abril de 2008. 
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7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Tal com  es  m ostra en el quadre següent, el resultat pressuposta ri ajustat es va 
incrementar significativament respecte al de l'exercici anterior. 
 

Quadre 4 
 

El treball realitzat en la revisió del result at pressupostari, ha pos at de m anifest els 
aspectes següents. 

- El resultat no registra obligacions per despeses realitzades en el dit exercici p er 
import de 174.841 euros, segons que queda reflectit en l' expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat en 2009. 

- No registra despeses realitzades i pagades en 2008 i pendents d' aplicar al 
pressupost –a pesar que calia haver-ne fet la dita aplica ció– per import de 
139.250 euros. 

- S'han imputat a aqueix resu ltat obligacions per despeses realitzades en exercicis 
anteriors per im port de 49.639 euros, segons els expedients de reconeixem ent 
extrajudicial de crèdits aprovats en 2008. 

En el quadre següent es m ostra, en euros, la informació global sobr e els expedients de  
reconeixement extrajudicial de crèdits en el s exercicis de 2008 i 2009 i fins a abril de 
2010. 

 

 

Drets 
reconeguts 
nets 2008 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2008 

Resultat pressupostari 
% 

2007/2008 2007 2008 

a. Operacions corrents 1.741.833 1.647.830  (51.897) 94.003 281,1% 

b. D'altres operacions no financeres 348.704  378.302 (1.109.914) (29.598) 97,3% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.090.537 2.026.132  (1.161.811) 64.405  105,5% 

2. Actius financers      

3. Passius financers 58.672 49.056 1.147.384 9.616  (99,2%)  

I. RESULTAT PRESSUP. EXERCICI (1+2+3) 2.149.209  2.075.188 (14.427) 74.021 613,1% 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals   15.734 60.149 282,3% 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici    56.994 - 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici   2.752 146.036 5.206,9% 

II. RESULTAT PRESSUP. AJUSTAT (I+4+5-6)   (1.445) 45.128 3.222,5% 
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Exercici 
d'aprovació 

Nombre 
d'expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2008 

Despeses de 
l'exercici de 

2008 

Despeses dels 
exercicis de 
2009 i 2010 

2008 5 112.531 49.639 62.892 - 

2009 1 326.894 152.053 174.841 - 

2010 0 0 0 0 - 

Total 6 439.425 201.692 237.733 0 

Quadre 5 
 

7.2 Romanent de tresoreria 

Tal com es mostra en el quadre següent, el  romanent de tresorer ia total de l' any 2008 
augmentà un 2% respecte al de l' exercici anterior; mentre que el romanent de tresoreria  
per a despeses generals de l' any 2008 va disminuir un 25,5% respecte al de l'exercici de 
2007. 

 

Romanent de tresoreria 2007 2008 
% 

2007/2008 

1.(+) Fons líquids 68.774 122.485 78,1%

2.(+) Drets pendents de cobrament 315.770 533.713 69,0%

-(+) Del pressupost corrent 276.765 415.296 50,1%

-(+) De pressuposts tancats 104.651 65.018 (37,9%)

-(+) D'operacions no pressupostàries 4.354 53.399 1.126,5%

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 70.000 0 (100,0%)

3.(-) Obligacions pendents de pagament (115.457) 146.080 226,5%

-(+) Del pressupost corrent 320.069 490.796 53,3%

-(+) De pressuposts tancats 76.397 75.384 (1,3%)

-(+) D'operacions no pressupostàries 348.685 577.662 65,7%

-(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 860.608 997.762 15,9%

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 500.001 510.118 2,0%

II. Saldos de dubtós cobrament 59.066 25.367 (57,1%)

III. Excés de finançament afectat 2.752 158.276 5.651,7%

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II – III) 438.183 326.475 (25,5%)

Quadre 6 
 

En la revisió del càlcul d' aquesta magnitud pressupostària, s'han posat de m anifest els  
aspectes següents: 
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- Tal i com  es posa de m anifest en l' apartat 5.2 d' aquest Inform e, el saldo 
comptable de caixa que s' inclou en l' estat de tresoreria, per im port d' 11.787 
euros, no es correspon amb el saldo efectiu  de la caixa, que és de zero euros. En 
conseqüència, el romanent de tresoreria a 31 de desem bre de 2008 presentat per 
l'Entitat, s'hauria de disminuir en l'import citat. 

- A 31 de desem bre de 2008, el compte de l balanç de l' Entitat "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar a pressupost" presenta un saldo d'1.324.656 euros. 
D'aquest import, se n' han pagat dura nt diversos exercicis 997.762 euros, que  
encara no han sigut aplicats a pressupost, a pesar que calia  haver-ne fet la dita 
aplicació (vegeu l'apartat 5.2). 

 La quantitat pendent de pagam ent, 326.894 euros, no ha sigut com putada com a 
tal en el càlcul del romanent de tresoreria presentat per l'Entitat. 

 En l'exercici de 2009, l' Ajuntament ha realitzat un expedien t de reconeixem ent 
extrajudicial de crèdit i ha im putat el 326.894 euro s al pressupost de 2009 
(vegeu l'apartat 7.1). 

- Els saldos de dubtós cobrament estan infravalorats en 16.141 euros i, per tant, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals està  sob revalorat en  aqueix  
mateix import. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d'aplicació 

En l' exercici de 2008 hi havia vigents les següents disposicions en m atèria 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, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). 

L'Ajuntament d' Orba, com a Administració local, s' integra en l' àmbit subjectiu 
d'aplicació previst en l' article 1.a) del TRLC AP i en l' article 3.1.a) d e la LCSP. Els 
contractes administratius adjudicats abans de l'entrada en vigor de la L CSP (1 de m aig 
de 2008), es regeixen pel TRLCAP i per la normativa que el desenvolupa, quant als seus 
efectes, el compliment i l'extinció, compresa la duració i el règim de pròrrogues; mentre 
que els adjudicats amb posterioritat s'hauran d'atenir al que es disposa en la LCSP per a 
l'Administració pública. 

8.2 Aspectes generals 

D'acord a mb la inform ació obtinguda per aque sta Institució de l' ens fiscalitzat, h em 
elaborat el quadre següent, on s'indica el nombre i l' import (sense IVA) dels contractes  
adjudicats en l'exercici, detallats per tipus i procediments d'adjudicació. 

 

Tipus de contractes 
Procediments 

d'adjudicació/Tramitació Euros 
Nombre de 
contractes 

Obres 

Obert / Urgent 414.093 77,6% 2 28,6%

Contracte menor 119.454 22,4% 5 71,4%

Subtotal 53 3.547 91,7% 7 53,9%

Serveis 

Contracte menor 48.298 100,0% 6 100,0%

Subtotal 48 .298 8,3% 6 46,1%

Total 581.845 100,0% 13 100,0%

Quadre 7 
 

8.3 Mostra de contractes 

A fi de verificar la correcció dels p rocediments seguits  en la contrac tació de béns  i 
serveis i l' adequació de la form alització de ls expedients adm inistratius correspon ents, 
hem seleccionat una mostra de co ntractes ad judicats en l' exercici de 2008 (vegeu el 
quadre 8), a partir de la informació recaptada per aquesta Institució. 
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Per determinar la grandària i composició de la mostra de contractes revisats, s'han tingut 
en compte criteris com: 

- aquells amb un import d'adjudicació quantitativament significatiu; 

- aquells la tram itació d els qua ls s' ha declarat d' emergència o urgent, am b la  
finalitat de com provar-ne la justificació i m otivació, ja q ue com porten una 
tramitació especial tant per a la LCSP, com per al TRLCAP; 

- aquells am b un significatiu  pe rcentatge de b aixa en  el preu d' adjudicació, 
respecte del pressupost de licitació; 

- uns altres de seleccionats de manera aleatòria. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar l'adequació de la tramitació dels 
contractes a  la norm ativa aplica ble, en les distintes f ases de prepara ció, selecc ió del 
contractista, adjudicació , efectes, com pliment i  extinció d el contracte; així com  els  
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem posat un èm fasi especial en l' anàlisi dels criteris d' adjudicació i en el seu barem i  
valoració, en els diversos procedim ents d' adjudicació que així ho requerien, i en la 
justificació i motivació de les declaracions d'urgència o em ergència, ja que im pliquen 
una tramitació especial segons el que s'estableix en la LCSP i en el TRLCAP. 

La mostra seleccionada ha abastat un total de set contractes, dos dels quals corresponen 
a despeses imputades al capíto l 2, "Despeses de  funcionament", i els cinc restants, al 
capítol 6, "Inversions reals". L'import d'adjudicació global d'aquests contractes, 522.617 
euros, en representa el 90% de l'import total, segons la informació rebuda. 
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Núm. exp. Objecte Capítol 
Procediment / 

Tramitació 
Import 

d'adjudicació 

2131/9/08 Frontó municipal i vestidors 6 PO/U 180.000

2131/4/08 Ampliació d'edifici per a sala polivalent 6 PO/U 234.093

 Total procediment obert 2 contractes 414.093

2131/7/08 Director facultatiu obres sala polivalent 2 CM 9.793

2131/7/08 Director tècnic obres sala polivalent 2 CM 6.257

2131/13/08 

Desviament i so terrament de LAMT en c amí piscina i 
plaça Tiran t lo  Blan c, nou C T de 400 LVM i RBT. 
"Línia aero-subterrània de mitjana i baixa tensió" 6 CM 32.599

2131/14/08 

Desv. i soterr. de LAMT en camí piscina i plaça Tirant lo 
Blanc, nou CT de 400 LVM i RBT. "Centre 
transformació 400 Kvas. amb compacte de formigó". 6 CM 47.875

2131/15/08 

Desv. i soterr. de LAMT en camí piscina i plaça Tirant lo 
Blanc, nou CT de 400 LVM i RBT. "Desviament de 
LAMT a Orba  (tal l as falt, ex cavació r asa, transport 
material excavat, relbliment, remat rasa amb formigó)" 6 CM 12.000

 Total contractes menors 5 contractes 108.524

 Total general  522.617

 PO: Procediment obert  U: Tramitació d'urgència  CM: Contracte menor 

Quadre 8 
 

La fiscalització també ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes relatius 
a la contractació administrativa, d'acord amb la sol·licitud realitzada a aquesta Institució 
per un grup polític de l'Ajuntament mitjançant un escrit de 3 de novembre de 2009. 

8.4 Revisió dels contractes seleccionats 

Els contractes revisats no han sigut tram itats ni execu tats en tots els  seus aspectes 
significatius conformement a la LCSP. Un detall dels pr incipals incompliments posats 
de m anifest es m ostra tot seguit, juntam ent amb les observacions sobre determ inats 
aspectes que –tot i no ser considerats signifi catius– han de ser tinguts en com pte pels 
responsables de l'Entitat. 

a) Expedient 2.131/9/08, tramitat d’acord amb la LCSP 

- L'expedient ha sigut tram itat com a urgent. La justificació adduïda per la 
corporació per a emprar aquest tipus de tramitació no es considera suficientment 
motivada en l'expedient, segons l'article 96.1 de la LCSP. De fet, el termini per a 
executar aquest contracte va ser de sis mesos, a partir del 26 de novembre de 
2008, i la recepció formal de l'obra tingué lloc el 7 d'octubre de 2009. 

- En l'expedient no consta que s' haja elaborat el plec de pres cripcions tècniques, 
requerit per l'article 100.1 de la LCSP. 
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- L'únic criter i de valora ció de les of ertes ha s igut el preu . En aqueix sentit,  
l'Ajuntament va f ixar la baixa tem erària en les of ertes l' import de les q uals fos 
inferior en un 10% a  la m itjana d els im ports de les  of ertes pre sentades. Però  
l'adjudicatari del contracte presentà una oferta inferior en un 11% a la m itjana, i 
no consta que l'Ajuntament haja sol·licitat cap tipus d'explicació ni d'aclariment. 

- L'acta de recepció formal de l'obra és de 7 d'octubre de 2009; però el termini per 
a la seua finalització es tava previst per al 25 de  m aig de 2009. No hi ha  
constatació en l'expedient de les causes d'aqueix retard, ni tampoc –en el cas que 
siguen im putables al contractista– de si s' ha adoptat alguna de les opcions 
assenyalades en l'article 196 de la LCSP. 

- L'apartat 28.1 del plec de clàusules administratives estableix que les despeses de 
publicació de l'anunci de licitació es descom ptaran del primer pagament a favor 
del contractista. No consta que s'haja produït aqueixa circumstància. 

b) Expedient 2.131/4/08, tramitat conformement al TRLCAP 

- En l'expedient no consta el preceptiu informe de supervisió del projecte que, atés 
el seu import, calia haver elaborat tal com mana l'article 128 del TRLCAP. 

- L'expedient ha sigut tram itat com a urgent. La justificació adduïda per la 
corporació per a em prar aquest tipus de  tram itació no es considera qu e estiga 
suficientment motivada en l'expedient, segons l'article 71.1 del TRLCAP. De fet, 
el termini per a execu tar el con tracte va ser de cinc m esos, a partir del 29 de  
juliol de 2008; però a la data de la nostra visita (m aig de 2010) l' obra no havia  
finalitzat. 

- En l' expedient no consten les causes d' aqueix retard, ni –e n el cas que siguen 
imputables al contractista– si s' ha adoptat alguna de les opcions assenyalades en 
l'article 95 del TRLCAP. 

- En l' expedient no consta que s' haja elaborat el plec de pres cripcions tècniques 
que s'assenyala en l'article 51.1 del TRLCAP. 

- L'apartat 22 .a) del p lec de clàusu les administratives estableix que aniran a 
compte de l'adjudicatari le s despeses de tots els anunc is que genere el concurs. 
No hi ha constatació que l'adjudicatari haja satisfet aqueixes despeses. 

c) Contractes menors (d'acord amb la LCSP) 

- La tram itació com  a contractes m enors dels expedients 2.131/13/08 i 
2.131/14/08 no ha sigut adequada, ja que l' article 74.2 de la LCSP assenyala que 
no es podrà fraccionar un contracte am b la finalitat de disminuir-ne la quantia i 
d'eludir, així, els req uisits de p ublicitat o  els r elatius als pro cediments 
d'adjudicació que hi corresponguen. 
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L'import conjunt dels dos contractes és de 80.474 euros, que supera el lím it de 
50.000 euros que l' article 122.3 de la LCSP  estableix per a considerar un 
contracte d'obres com a contracte menor. 

Els dos con tractes c itats (lín ia e lèctrica i tr ansformadors), adjudica ts a l mateix 
contractista, són per a la m ateixa obra i no poden ser utilitzats o aprof itats per 
separat ni constitueixen per si mateixos cap unitat funcional. 

- En l’expedient 2131/14/08 no consta el pressupost d' una de  les parts de l' obra, 
cosa que no respecta el contingut m ínim que han de tenir els expedients dels 
contractes d'obra menors, segons l'article 95.2 de la LCSP. 

d) Comptabilitat 

En la revisió s'ha posat de manifest que, en els documents que han produït anotacions en 
la comptabilitat, no figura la d iligència de l'assentament –certificada pel responsable de 
la comptabilitat– que acredite els asp ectes que a aqueix ef ecte assenyala la regla 79 de 
la IMSCL. 

e) Perfil del contractant 

L'Ajuntament té el perfil del contractant en la seua pàgina web. Per mitjà d'aquest perfil 
es pot accedir als anuncis dels procediments de contractació que té oberts i a l'anunci de 
les adjudicacions; però no hi ha cap disposi tiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d' inici de la difusió pública de la  inform ació que s' hi inclou, com  de mana 
l'article 42.3 de la LCSP. 

8.5 Revisió d'uns altres aspectes relatius a la contractació 

Tal com hem indicat en apartats anteriors, la fiscalització  ha com prés la revis ió i  
avaluació de determ inats aspectes referits a la contractació administrativa, d'acord amb 
la sol·licitud feta a aquesta Institu ció per un grup polític de l' Ajuntament mitjançant un 
escrit de 3 de novembre de 2009. 

Antecedents 

- Per Acord de la Com issió de Gover n, am b data de 26 de juliol de 2002 
l'Ajuntament d' Orba rescindeix el cont racte q ue ten ia amb Li mpiezas de la 
Marina, S.L. per a  la pr estació del se rvei de  re collida do miciliària 
d'escombraries, i en fa l' adjudicació a l' empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., pel mateix termini de vigència que l'anterior. 

- Per Acord del Ple de l'Ajuntament, adoptat en sessió ordinària del dia 16 de juny 
de 2005, i amb un expedient adm inistratiu tramitat prèviament a aqueix efecte, 
s'aprova la modificació del vigent contracte de recollida de residus sòlids urbans, 
amb la finalitat d'ampliar-ne la prestació: quatre dies en hivern i cinc a l'estiu. 
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- Des de gener de 2005, Fom ento de C onstrucciones y Contratas, S.A. ha  
presentat escrits sol·licitant la revisió de preus des d' agost de 2003 fins a la data 
actual. 

- Mitjançant un escrit registra t d'entrada en la corporació el dia 3 d' abril de 2008, 
la m ercantil reclam a l' abonament de factures degudes, interessos de dem ora, 
interessos d'interessos i revisions de preus.  Davant la inac tivitat administrativa, 
interposa un  recurs con tenciós adm inistratiu identificat sota el núm ero d' actes 
623/2008. 

- Amb data 15 d' octubre de 2009, l' empresa sol·licita el paga ment de fa ctures 
endarrerides i que es reconeguen i ap roven totes les revisions de preus 
sol·licitades per la contract ista fins a 2008 inclusivam ent, més l' aprovació de la 
revisió de preus corresponent a 2009. L' empresa manifesta la seua voluntat de 
condonar i renunciar a presentar la recl amació per interessos de demora si 
l'Ajuntament atén la seua petició. 

- El secretari-intervento r de la corporaci ó, en el seu inform e de 23 d' octubre de 
2009, indica la necessitat de comptar am b infor mes tècnics que avalen les 
quantitats sol·licitades, a més d'uns altres aspectes relatius a dita petició. El citat 
informe conclou que l' expedient no està conclús per a ser dictam inat per la 
Comissió In formativa Genera l i, po steriorment, elevat al Ple. Finalm ent, en 
l'informe avisa que  l' advertiment assenyala t té efectes susp ensius, ja q ue s' hi 
donen els supòsits considerats en l'article 216.2 del TRLHL. 

- Malgrat l'advertiment efectuat, el Ple aprovà la propos ta de l' Alcaldia el dia 26 
d'octubre de 2009. A c onseqüència d' això, la m ercantil d esistí de la dem anda 
d'acord, mitjançant l' acte judicial nú mero 266/09, de 22 de desem bre de 2009, 
del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d'Alacant. 

Conclusions 

D'acord amb els  an tecedents citats  i am b la  revisió de la docum entació que ens ha 
facilitat la corporació, a continuació s'indiquen els aspectes següents: 

- Quant a la contractació realitzada amb l' empresa FCC per a suplir l' adjudicatari 
inicial de l s ervei d e re collida dom iciliària d' escombraries, s' ha de dir  que la 
situació d' urgència planteja da no justificava de m anera suficient que es  fes el 
contracte a una nova empresa pel procediment negociat sense publicitat. 

 La urgència podria justificar, sota de terminades condicions, que es seleccionés 
una em presa pel procedim ent apuntat am b la finalitat que –durant uns quants 
mesos– es fes càrrec del servei, m entre es tramitava una nova contractació que 
complís totes les exigències legals en matèria de publicitat i concurrència. 

- El perfeccionam ent del c ontracte es produeix amb l' adjudicació (art. 53 RDL 
2/2000), i pareix que sí que ha existit tal adjudicació, tot i que podria ocórrer que 



Ajuntament d'Orba. Exercici de 2008 

- 25 - 

no l'hagués acordada l'òrgan competent. Però no tenim informació suficient per a 
pronunciar-nos sobre aquest últim  extrem. A més a m és, es pot assenyalar que 
s'hi incompleix el deure de formalitzar el contracte per escrit i s'hi incorre en la 
prohibició d' efectuar la cont ractació de m anera verb al (arts. 54 i 55 del RDL 
2/2000). 

- L'expedient en què s' accepten les peticions  de l' empresa contractista, l' aprova el 
Ple de la co rporació a p esar d e l' advertiment suspensiu efec tuat pe l s ecretari-
interventor, i sense que el citat Ple s'hagués pronunciat expressament sobre el dit 
advertiment. Per tant, es considera que  l' acord plenari manca dels requisits 
formals indispensables per a assolir la seua f inalitat i que incom pleix el que es 
preveu en l' article 63 de la Llei 30/ 1992, de 26 de novem bre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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9. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència de la revisió efectuada, es realitzen les recomanacions següents: 

1. L'Ajuntament no ha completat adequadament, ni dins del termini, tots els estats i 
comptes anuals. Igua lment, la tr amitació i aprovació del pressupost i la  
liquidació del pressupost s' han fet f ora de ls term inis establits a aqueix efecte 
(vegeu l' apartat 5). Cal adoptar les m esures oportunes per a corregir aquesta 
situació i perquè l' elaboració dels pre ssuposts dels pròxim s exercicis tinga lloc  
dins de ls te rminis lega ls m arcats, i amb el detall que indica la norm ativa 
aplicable. 

2. En relació  am b l' execució del press upost, seria recom anable d' elaborar 
documents com ptables perquè hi figurés  la diligència de l' assentament, 
certificada pel respons able de la com ptabilitat, acreditant tots els aspectes  
assenyalats en la regla 79 de la IMSCL (vegeu l'apartat 8.4). 

3. Cal elaborar, i fer-ne l' aprovació co rresponent, d' un inventari adequadam ent 
valorat i actualitzat de tots els béns propi etat de la corporació (v egeu l' apartat 
5.2). 

4. La Mem òria elaborada per l' Entitat hauria d' incloure m és inform ació sobre 
aspectes co m ara les b ases de p resentació dels  com ptes, norm es de valoració, 
immobilitzats, patrim oni públic del sòl, op eracions no pressupos tàries d e 
tresoreria (com a aspectes més significatius), conformement al que s'indica en la 
IMSCL (vegeu l'apartat 5.2). 

5. A f i de garantir el dre t que el Ple  d' una entitat loca l té a  conéixer d e f orma 
regular la s ituació e conomicofinancera d' aquesta, és necessari determ inar el 
termini en que s'ha de proporcionar a l' òrgan citat la informació sobre l'execució 
dels pressu posts i sobre  la treso reria de l' Entitat, per ta l de com plir el que es 
disposa en  l' article 2 07 del TR LRHL. Així m ateix, és neces sari tam bé 
desenvolupar el que es disposa en la IMSCL quant a concretar la informació que 
s'ha de subministrar al Ple de l'Ajuntament (vegeu l'apartat 5.5). 

6. Cal prendre les mesures adequades per a corregir les deficiències que s'han posat 
de manifest en l'apartat 8, de fiscalització de la contractació. 
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10. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de  les Corts Valen cianes en la reunió del dia  
22 de desembre de 1986, així com  de l'Acord del Consell de la Sindicatura de Com ptes 
per mitjà del qual tingué coneixem ent de l'esborrany de l' informe de fiscalització, es va 
trametre als gestors de l' Ajuntament fiscalitzat el citat esborrany, perquè, en el term ini 
concedit, formulessen –si era el cas– al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legac ions i del seu tractam ent, cal assenyalar el 
següent: 

1) L'òrgan fiscalitzat ha form ulat –si s' esqueia– al·legacions i consideracio ns que 
afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

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

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

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

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de  la Generalitat Valenciana 6/1985, d' 11 de  
maig, de Sindicatura de Com ptes, i 60.e) del seu Reg lament, i en com pliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2010 d'aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 23 de nove mbre de 2010, aprovà aquest inform e de  
fiscalització. 

 

València, 23 de novembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT SOBRE ELS ESTATS I 
COMPTES ANUALS 

 



ACTIVO 2.007 2.008 Variación %

A) INMOVILIZADO 5.309.135 2.845.201 -46,4%
I. Inversiones destinadas al uso general 2.645.495 0 -100,0%
II. Inmovilizaciones inmateriales 0 0 -
III. Inmovilizaciones materiales 2.638.998 2.820.559 6,9%
IV Patimonio Público del Suelo 0 0 -
V. Inmobilizaciones financieras 24.642 24.642 0,0%

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 -
C) ACTIVO CIRCULANTE 1.256.085 1.628.592 29,7%

I. Deudores 1.187.311 1.502.674 26,6%
II. Inversiones financieras a corto plazo 0 3.434 -
III. Tesorería 68.774 122.485 78,1%
IV. Ajustes por periodificación 0 0 -

TOTAL 6.565.220 4.473.793 -31,9%

PASIVO 2.007 2.008 Variación %

A) FONDOS PROPIOS 4.257.140 779.592 -81,7%
I. Patrimonio 3.432.365 590.130 -82,8%
II. Reservas 0 0 -
III. Resultados de ejercicios anteriores 1.205.448 824.774 -31,6%
IV. Resultados del ejercicio -380.674 -635.312 66,9%

B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.267.567 1.198.750 -5,4%
I. Deudas a largo plazo 1.267.567 1.198.750 -5,4%

C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.040.513 2.495.451 139,8%
I. Deudas a corto plazo 164.198 220.377 34,2%
II. Acreedores 876.316 2.275.074 159,6%
III. Ajustes por periodificación 0 0 -

TOTAL 6.565.220 4.473.793 -31,9%

DEBE 2.007 2.008 Variación %

1. Personal 445.492 485.362 8,9%
2. Otros gastos de gestión ordinaria 1.211.025 2.065.725 70,6%

a) Servicios exteriores 1.166.558 2.099.424 80,0%
b) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 44.467 0 -100,0%
c) Pérdidas y provisiones de créditos 0 -33.699 100,0%
d) Otros gastos 0 0 -

3. Gastos financieros 22.854 81.279 255,6%
4. Transferencias y subvenciones 27.003 32.068 18,8%

a) Transferencias y subvenciones corrientes 27.003 32.068 18,8%
b) Transferencias y subvenciones de capital 0 0 -

5. Perdidas y gastos extraordinarios 234.950 71.887 -69,4%
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 0 -
b) Modificación de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 230.678 46.803 -79,7%
c) Gastos excepcionales 4.272 25.085 487,2%

SUMA DEL DEBE 1.941.324 2.736.321 41,0%

HABER 2.007 2.008 Variación %

1. Ventas y prestaciones de servicios 934.418 1.069.923 14,5%
a) Impuestos directos 478.409 510.784 6,8%
b) Impuestos indirectos 69.367 109.700 58,1%
c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 386.642 449.439 16,2%
d) Ingresos urbanísticos 0 0 

4. Otros ingresos de Gestión ordinaria 16.321 88.942 445,0%
a) Reintegros 0 0 
b) Trabajos realizados para la entidad 0 0 
c) Otros ingresos 16.321 88.942 445,0%

3. Ingresos financieros 13.813 14.082 1,9%
5. Transferencias y subvenciones 568.087 917.591 61,5%

a) Transferencias y subvenciones corrientes 467.807 568.886 21,6%
b) Transferencias y subvenciones de capital 100.280 348.704 247,7%

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 28.010 10.471 -62,6%
a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0 0 
b) Modificación de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 27.856 7.977 -71,4%
c) Ingresos excepcionales 155 2.494 1512,3%

SUMA DEL HABER 1.560.650 2.101.009 34,6%

(PÉRDIDAS) / GANANCIAS -380.674 -635.312 66,9%

BALANCE

CUENTA DE RESULTADOS

ORBA: Información relevante de los estados y cuentas anuales



ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EJERCICIO 2008

TIPO: AYUNTAMIENTO POBLACIÓN (01-01-2008) : 2.563

NOMBRE: ORBA CÓDIGO: 03097

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importe en euros)

PREVISIÓN EJECUCIÓN

CAPÍTULO DE INGRESOS INICIAL MODIFICACIÓN (a) DEFINITIVA DRCH. R. NETOS (b) (c) RECAUD. NETA (d) PEND. COBR.

1 Impuestos directos 493.774 0 0 493.774 510.784 24 103 474.174 93 36.610
2 Impuestos indirectos 100.000 0 0 100.000 109.700 5 110 109.700 100 0
3 Tasas y otros ingresos 541.520 21.907 4 563.427 551.994 26 98 409.840 74 142.153
4 Transferencias corrientes 504.010 62.035 12 566.045 568.886 26 101 536.441 94 32.446
5 Ingresos patrimoniales 576 0 0 576 469 0 81 469 100 0
6 Enajenación inversiones reales 110.000 0 0 110.000 0 0 0 0           -- 0
7 Transferencias de capita 15 517.850 3.452.333 517.865 348.704 16 67 144.617 41 204.087
8 Variación activos financieros 0 62.901           -- 62.901 0 0          -- 0           -- 0
9 Variación pasivos financiero 58.672 0 0 58.672 58.672 3 100 58.672 100 0

TOTAL INGRESOS 1.808.567 664.693 37 2.473.260 2.149.209 100 87 1.733.913 81 415.296

PREVISIÓN EJECUCIÓN

CAPÍTULO DE GASTOS INICIAL MODIFICACIÓN (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETAS (b) (c) PAGAD LÍQUID (d) PEND. PAGO.

1 Remuneraciones personal 660.401 18.078 3 678.479 643.187 31 95 643.187 # 100 0
2 Compra bienes y servicios 887.077 51.329 6 938.406 905.987 44 97 684.056 # 76 221.930
3 Intereses 44.001 22.589 51 66.590 66.589 3 100 66.589 # 100 0
4 Transferencias corrientes 32.401 0 0 32.401 32.068 2 99 15.028 # 47 17.039
6 Inversiones reales 168.687 451.697 268 620.384 378.302 18 61 126.475 # 33 251.826
7 Transferencias de capita 0 0           -- 0 0 0          -- 0 #           -- 0
8 Variación activos financieros 0 0           -- 0 0 0           -- 0 #           -- 0
9 Variación pasivos financieros 16.000 121.000 756 137.000 49.056 2 36 49.056 # 100 0

#
TOTAL GASTOS 1.808.567 664.693 37 2.473.260 2.075.188 100 84 1.584.392 76 490.796

PREVISIÓN EJECUCIÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA INICIAL MODIFICACIÓN DEFINITIVA FINAL MOVIMIENTO DE FONDOS DEUDORES-ACREEDORES

INGRESOS-GASTOS 0 0 0 74.021 149.521 -75.500 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS (importe en euros)

SALDO      RECTIF. Y TOTAL DRCHS

INICIAL  ANULACIONES (a) PEND. COBR. RECAUDACION (d) PEND. COBR.

Y CANCELACIONES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 381.416 -62.496 (16) 318.920 253.902 80 65.018

SALDO RECTIFI- TOTAL OBLIG.

INICIAL CIONES Y ANULACION (a) RECON. PAGOS (d) PEND. PAGO

OBLIG. PENDIENTES DE PAGO 396.465 0 396.465 321.081 81 75.384

Porcentajes:  (a) Índice de modificación;   (b) Estructura de la liquidación;   (c) Grado de ejecución del presupuestot;   (d) Grado de realización de cobrado/pagado

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importe en euros) ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA (importe en euros)

DRN ORN AJUSTES TOTALES
a Operaciones corrientes 1.741.833 1.647.830 94.003 1. Fondos líquidos de tesorería al final del ejercicio 122.485

b Otras operacines no financieras 348.704 378.302 -29.598 
1 Total operaciones no financieras 2.090.537 2.026.132 64.405 2. Derechos pendientes de cobro 533.713

2 Activos financieros 0 0 0    - del presupuesto corriente 415.296
3 Pasivos financieros 58.672 49.056 9.616    - de presupuestos cerrados 65.018

I Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 2.149.209 2.075.188 74.021    - de operaciones no presupuestarias 53.398
4 Gastos financiados con remanente de tes. 60.149    (-) cobros realizados pendientes de apl. def.
5 Desviaciones negativas de financiación 56.993 
6 Desviaciones positivas de financiación 146.036 

3.Obligaciones pendientes de pago 146.080

II Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 45.128    - del presupuesto corriente 490.796
   - de presupuestos cerrados 75.384

ESTADO DE TESORERÍA (importe en euros)    - de operaciones no presupuestarias 577.662
   (-) pagos realizados pendientes de apl. def. 997.762

1 Existencias iniciales 68.774 I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 510.118

2 Cobros 3.971.519
3 Pagos 3.917.809 II. saldos de dudoso cobro 25.367

4 Existencias finales 122.485 III. Exceso de financiación afectada 158.276

IV. Remanente de tesorería por gastos generales (I-II-III) 326.475

FUENTE. Elaboración propia a partir de la información facilitada por la entidad loc
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AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 

 

 

 

 

 



0 SIñüICATOBA BE COMPTES 
: DE 14 COMWNIT~T VMENUNd 

REGISTRE GENERAL 
DATA: 13/10/2010 12.45 

Núrn: 201001616 ENTRADA 
A J U N T A M E N T  D'ORBA 

Por la presente, se remite adjunto aclaraciones al Informe de fiscalización 
remitido por la Sindicatura de Cuentas. 

En Orba a 8 de octubre de 2010. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

SR.MIGUEL OLIVAS 
C/ SAN VICENT, 4 
VALENCIA 46002 Carrer Bon Aire, n." 12 Tel.: 96 558 30  01 - Fax: 96 558 33 20 

03790 ORBA (Alacant) 



AJUNTAMENT D ' O R B A  

Vistos los informes emitidos por la Técnico de Gestión Económica y el 
Departamento de Gestión Jurídica, que se transcriben literalmente a continuación: 

"Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2010 referente al Informe de 
fiscalización remitido por la Sindicatura de Cuentas esta Técnico INFORMA: 

PRIMERO: Según el punto 3.1 a) del Informe de fiscalización de la Sindicatura 
de Cuentas el resultado presupuestario ajustado de 2008, no recoge obligaciones por 
gastos realizados en dicho ejercicio que ascienden a 174.841 euros. 

Este saldo es el importe total de facturas que se han incluido en la cuenta 413 
acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto para recoger 
obligaciones vencidas a fmal del ejercicio que corresponden a gastos realizados o bienes 
y servicios recibidos durante el mismo, que no han podido aplicarse al Presupuesto del 
ejercicio siendo procedente dicha aplicación, por lo que no tiene reflejo presupuestario 
porque no ha sido imputado a presupuesto porque es una cuenta de balance. 

SEGUNDO: Según el punto 3.1 a) del citado informe hay un importe de 
139.250 euros de gastos realizados y pagados en 2008 pendientes de aplicar al 
presupuesto, que no se reflejan en el resultado presupuestario. 

Este saldo son facturas pagadas que no han sido imputadas al presupuesto que no 
tienen reflejo en el Resultado Presupuestario pero si en el Remanente de Tesorería que 
es donde deben estar imputadas. 

TERCERO: Según el punto 3.1 b) la cantidad de 326.894 pendiente de pago no 
ha sido computada en el cálculo del Remanente de Tesorería. 

Este importe está compuesto por la suma de 174.841 euros de facturas del 2008 
más 152.053 facturas de otros ejercicios, y como se ha apuntado en el punto primero 
este importe de 326.894 es el total de facturas que se han incluido en la cuenta 413 
acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, que es una cuenta de 
balance por tanto no tiene reflejo presupuestario. 

CUARTO: En el punto 3.1 c) del Informe de fiscalización de la Sindicatura de 
Cuentas pone de manifiesto en el apartado 5.2 que existe un saldo contable de caja por 
importe de 11.787 euros y que en consecuencia el remanente de tesorería presentado por 
la entidad a 31 de diciembre de 2008, debería disminuirse en el citado importe. 

Este saldo si que se tiene en cuenta en el remanente del informe de la liquidación 
donde se señala que el importe de 11.787 euros es un saldo que se arrastra de otros años 
y que está pendiente de regularización. 

Por tanto, expuesto lo anterior es cuantas aclaraciones esta Técnico cree 
pertinentes al Informe de fiscalización de la Sindicatura." 

Carrer Bon Aire, n." 12 Tel.: 96 558 30 01 - Fax: 96 558 33 20 
03790 ORBA (Alacant) 



AJUNTAMENT D ' O R B A  

El Informe del departamento de Gestión Jurídica es el siguiente: 
"En cumplimiento de la Providencia de la Alcaldía de fecha 4 de octubre por la 

que solicita se emitan los informes pertinentes, al objeto de formular las alegaciones que 
se estimen oportunas sobre el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Orba, 
ejercicio 2008, emitido por el Síndico de Cuentas. 

Maria Victoria Pérez Molines, provista de D.N.I. 28.989.204 G, administrativa 
del Excmo. Ayuntamiento de Orba, y responsable del departamento de contratación del 
citado Ayuntamiento, por la presente INFORMA los siguientes extremos: 

a) Expediente 2131/9/08, tramitado para la ejecución de las obras 
denominadas " Frontón Municipal y Vestuarios". 

El expediente se ha tramitado con el carácter de urgente, y así fue aprobado en la 
sesión de Ayuntamiento Pleno de fecha 8 de agosto de 2008, cuyo apartado segundo, a 
continuación se transcribe de forma literal: 

"Segundo: Declara de tramitación urgente, con reducción de los plazos 
ordinarios a la mitad, del expediente de contratación para la ejecución de las obras 
precitadas, motivado en la necesidad de agilizar los trámites para la adjudicación del 
contrato en atención a que las obras dificultarán o impedirán el funcionamiento del 
campo de "futbito" y pista polideportiva y vestuarios colindantes." 

Aclarando lo anterior, se hace constar que en periodo estival el uso de las 
instalaciones deportivas se incrementa en este municipio, y con la finalidad de 
entorpecer lo menos posible su uso por los jóvenes que continuamente las utilizan, 
realizando asimismo competiciones a nivel de la Comunidad Autónoma. 

Consta en el proyecto para la ejecución de las citadas obras, el pliego de 
prescripciones técnicas, adjunto el mismo al presente. 

De conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
adjudicación de la obra frontón municipal y vestuarios en el municipio de Orba 
mediante procedimiento abierto, tramitación de urgencia, aprobado en sesión de 
ayuntamiento pleno de fecha 8 de agosto de 2008, la cláusula primera denominada 
objeto del contrato, indica así. 

1.- Objeto del contrato 

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras "Frontón Municipal y Vestuarios': en el 
municipio de Orba, conforme al Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto Superior D. 
Miguel Blanes Juliá, que como pliego de prescripciones técnicas forma parte del expediente de 
contratación. 

Carrer Bon Aire, n." 12 Tel.: 96 558 30 01 - Fax: 96 558 33 20 
03790 ORBA (Alacant) 



AJUNTAMENT D ' O R B A  

Tendrá carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de 
obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el 
adjudicatario, una vez aprobado por el Ayuntamiento pleno. 

Asimismo se hace constar que, el único criterio de valoración de las ofertas ha 
sido el precio, y siendo que el Ayuntamiento fijó la baja temeraria en las ofertas cuyo 
importe fuera inferior a un lo%, y realizados los cálculos por la mesa de contratación al 
objeto de averiguar si la mercantil Esclapés e Hijos S.L. presentaba baja temeraria, 
resultó que su propuesta económica no era inferior al lo%, por ese motivo la mesa de 
contratación consideró que no era necesaria ninguna aclaración por parte del 
adjudicatario. 

En consecuencia, mediante sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno celebrada el 
día 3 1 de octubre de 2008, se acordó adjudicar definitivamente el contrato de la obra 
Frontón Municipal y Vestuarios a la mercantil Esclapés e Hijos S.L.. 

Así pues, consta en el citado expediente de contratación acta de fecha 22 de 
mayo de 2009 debidamente firmada por D. Miguel Blanes Juliá , Arquitecto redactor 
del proyecto y director de las obras y el adjudicatario de la obra, relativa a los 
problemas técnicos habido, y consecuentemente el motivo del retraso en la finalización 
de las obras. 

b) Expediente 213114108, tramitado para la ejecución de las obras 
denominadas "ampliación de edificio para Sala Polivalente en Orba. 

En relación con el citado expediente, se hace constar que de conformidad con el 
apartado 5' del pliego de condiciones administrativas particulares rector de la 
contratación, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente de 
fecha 18 de abril de 2008, indica lo siguiente: 

5.- Procedimiento y forma de adjudicación de contrato. 

El expediente de contratación se tramitará con carácter urgente, en base a lo establecido en los 
Artículos 70 y 71 de la LCAP, debido a la necesidad de ejecutar las obras en el periodo estival, puesto 
que las obras impedirán la utilización de la Escuela de Música y durante elperiodo de junio a octubre no 
se imparten clases. 

Además el mismo acuerdo de Ayuntamiento Pleno , acuerdo textualmente: 

PRIMERO; Declarar la tramitación urgente, con reducción de los plazos ordinarios a la mitad, 
del expediente de contratación para la ejecución de las obras de Ampliación de edificio para sala 
polivalente en Orba, conforme al proyecto técnico redactado por D. Pere Forqués Montcho 
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SEGUNDO: Acordar la tramitación para la adjudicación por el procedimiento abierto por la 
forma de Concurso. 

TERCERO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrá de regir el 
contrato, obrante en el expediente de fecha 11 de abril de 2008. 

CUARTO: Aprobar el gasto correspondiente por irporte de trescientos un mil setecientos 
cincuenta y tres con cuarenta y nueve euros, (301.173.49t;). 

QUINTO: cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
oportuno contrato. 

SEXTO Condicionar de forma resolutiva el presente acuerdo al cumplimiento del compromiso 
consistente en no adjudicar el contrato hasta que quede acreditado, mediante irforme de la Intervención 
de Fondos, la plena disponibilidad en la Tesoreria Municipal, del efectivo proveniente de la operación de 
préstamo necesaria para completar la aportación municipal a la financiación del contrato, por importe 
de 58.672 euros. 

Con lo cual, en la fecha correspondiente se inician las obras, siendo las mismas 
paralizadas parcial y temporalmente debidamente documentado el expediente mediante 
el Acta firmada por los técnicos, comunicado a la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, Área de Cultura, solicitando asimismo una prórroga para la ejecución total de 
la citada obras, documentos adjuntos al presente, para su constancia. 

Obra en el expediente de contratación de referencia, el acta de la sesión 
extraordinaria urgente del Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de abril de 2003, por la que 
se acuerda, entre otros, lo siguiente: 

1.- Aprobar asimismo el proyecto técnico redactado por el mismo arquitecto 
superior, D. Pere Forqués Moncho, debidamente visado. 

Consta en el referido proyecto básico y de ejecución, certificado emitido por el 
autor del proyecto D. Pere Forqués Moncho, en que pone de manifiesto que: 

1.- El proyecto se refiere a una obra completa susceptible de entregarse al uso general o 
servicio correspondiente y consta de todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la 
obra. De acuerdo con lo señalado en el art. 58 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

2.- Que el proyecto contiene todos los documentos y especificaciones necesarios que señala el 
art. 63 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

3.- Que no existe obstáculo que pudiera impedir el inicio de las obras. concluyendo pues, que las 
obras quedan correctamente definidas. 

c) Contratos menores: Expedientes 2131/13/08 y 2131/14/08. 
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Se constata que, en sesión de Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de febrero de 
2008, se acuerda solicitar de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, Dirección 
General de Energía, una subvención para "Desvío y Soterramiento de LAMT 20 KV- 
390M., Cl- 20.0001400-230V-630W KVA, Red Subterránea B.T. Enlace con 
instalaciones existentes, situación de las obras: Placa Tirant lo Blanc y calles 
adyacentes", en el marco de lo previsto en la Orden de 23 de enero de 2008, de la 

Conselleria de Infraestructuras y Transportes, sobre concesión de ayudas en materia de 
electrificación rural para el ejercicio 2008, publicadas en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana el día 8 de febrero de 2008, núm 5699, por un importe de 
118.061,87 euros. 

Asimismo se indica que la citada subvención se otorgó con carácter bianual, 
documentos adjuntos al presente, detallada de la siguiente forma: 

Anualidad 2008 Importe 25.718,48 € 
Anualidad 2009 Importe 3.796,99€ 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 3012007 del Sector Público, al tratarse de un municipio inferior a 5.000 habitantes, 
y considerando que las obras son susceptibles para su ejecución en proyectos 
diferenciados. 

Con lo cual, se trata de dos expedientes distintos, puesto que hay dos proyectos 
denominados: 

1.- Proyecto de centro de transformación de 630 + 400 KVA - 20.000/400- 
230 V alojado bajo envolvente de hormigón armado. 

Presupuesto: 47.875,OO euros 

Decreto de la Alcaldía núm 503108, de fecha 13 de octubre de 2008 

2.- Proyecto de desvío y soterramientos de línea aérea de media tensión 20 
KV- 390 M. 

Presupuesto. 44.298,92 euros. 

Adjudicado mediante Decreto de la Alcaldía núrn 501108, de fecha 13 de octubre 
de 2008. 

Ambos debidamente visados por el Colegio Profesional correspondiente." 
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Por todo lo expuesto, esta Alcaldía cree conveniente que se tengan en cuenta las 
aclaraciones emitidas en los informes respectivos. 

Carrer Bon Aire, n." 12 Tel.: 96 558 30 01 - Fax: 96 558 33 20 
03790 ORBA (Alacant) 



Ajuntament d'Orba. Exercici de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 

 



Ajuntament d'Orba. Exercici de 2008 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ORBA 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2008. 

Les al·legacions, rebudes el 13 d’octubre de 2010, s’han analitzat seguint l’ordre en què 
estan formulades i n’hem d’informar del següent: 

Al·legació 1ª: 

Apartat 3.1 a), paràgraf 2) de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació:  

L’Ajuntament m anifesta que ha inclòs l’ import de 174.841 euros en el com pte 413, 
“Creditors per operacions pende nts d’aplicar a pressupost”. Aquest compte del balanç 
recull les obligacions vençudes a final de  l’exercici que correspon en a despeses 
realitzades o béns i serveis rebuts durant el  dit exercici que no s’han pogut aplicar al  
pressupost quan era pertinent dita aplicació. 

Comentaris:  

Efectivament, l’Ajuntament ha comptabilitzat aquestes factures en el compte del balanç 
“Creditors per operacions pe ndents d’aplicar a pressupost” , però com les factures  
deriven de despeses incorregudes en l’exer cici de 2008, el seu resultat pressupostari 
s’hauria de modificar per l’import de les dites despeses. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Al·legació 2ª: 

Apartat 3.1 a), paràgraf 3) de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: 

L’Ajuntament m anifesta que l’import de 139.250 euros de despeses realitzades i  
pagades en 2008 i que es troben pendents d’apli car al pressupost, tenen el seu reflex en 
el romanent de tresoreria, que és on han de tenir-lo i no en el resultat pressupostari. 

Comentaris: 

Per ser despeses realitzades i pagades en 2008, haurien de formar part de les obligacions 
reconegudes del citat exercici i, per tant, modificarien el seu resultat pressupostari. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció actual de l’Informe. 
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Al·legació 3ª: 

Apartat 3.1 b), paràgraf 3) de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació:  

L’Ajuntament manifesta que l’im port de 326.894 euros de despeses realitzades i que a  
31 de desembre de 2008 estaven pendents de pagament, s’han inclòs en el com pte 413, 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” que és un compte de balanç 
i, per tant, no té reflex pressupostari. 

Comentaris: 

L’Informe i ndica que a 31 de des embre de 2008 l’Ajuntam ent havia incorregut en 
despeses per im port de 326.894 euros que es tr obaven pendents de pagam ent a la dita 
data. Consegüentm ent, caldria tenir en com pte aquesta circum stància tant a l’hora de  
calcular el rom anent de treso reria com  el resultat pressupostari de cada una de les 
liquidacions de pressupost a les quals caldria haver imputat aquestes despeses. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Al·legació 4ª: 

Apartat 3.1 c), paràgraf 1 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació:  

L’Ajuntament manifesta que l’import d’11.787 euros del saldo com ptable de caixa que  
en l’Informe s’esm enta que no hauria de form ar part del rom anent de tresoreria, s’ha 
tingut en com pte en l’inform e de la liqui dació, en el qual s’ indica que el saldo 
s’arrossega d’altres anys i està pendent de regularització. 

Comentaris:  

El Decret de l’Alcaldia núm . 336/ 2009, 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova la 
liquidació del pressupost, no fa cap menció a allò que m anifesta en les al·legacions. En 
aquest sentit, les al·legacions  presentades no adjunten tam poc l’inform e a què es fa  
referència. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció actual de l’Informe. 
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Al·legació 5ª: 

Apartat 8.4 a) de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: 

L’Ajuntament tramet en la seua al·legació la transcripció literal de l’apartat segon de la 
sessió del Ple on s’aprova la tram itació urgent de l’expedient 2131/ 9/08. Així m ateix, 
comenta que no es va considerar baixa tem erària l’oferta de l’adjudicatari i esmenta una 
acta de data 22 de m aig de 2009, relativa als problemes tècnics haguts en l’execució de  
les obres. 

Comentaris:  

L’Ajuntament no h a ap ortat cap  d ocumentació o ju stificació add icional a  la  que  ja  
figurava en  el dit exp edient i qu e va ser revisada per aquesta S indicatura en  la 
fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Al·legació 6ª: 

Apartat 8.4 b) de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació: 

En relació amb l’expedient de contractac ió 2131/4/08, l’Ajuntam ent exposa els m otius 
pels quals l’expedient s’ha tram itat d’urgència. Així m ateix, indica que en el projecte 
d’obra consta el plec de prescripcions tècniques. 

Comentaris:  

L’Ajuntament no h a ap ortat cap  d ocumentació o ju stificació add icional a  la  que  ja  
figurava en  el dit exp edient i qu e va ser revisada per aquesta S indicatura en  la 
fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció actual de l’Informe. 

Al·legació 7ª: 

Apartat 8.4 c), paràgrafs 1, 2 i 3 de l’esborrany de l’Informe: 

Resum de l’al·legació:  

L’Ajuntament en relació am b els contract es m enors amb el número d’expedient 
2131/13/08 i 2131/14/08, al·lega que es tracta de dos expedients distints am b dos 
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projectes distints, els dos degudament visats  pel col·legi profe ssional corresponent, i 
considera que les obres són susceptibles d’execució en projectes diferenciats. 

Comentaris: 

L’Ajuntament no ha aportat res nou respecte el que hem analitzat en la fiscalització. Els 
dos contractes citats són per a la m ateixa obra, no poden ser utilit zats o aprofitats per  
separat ni constitueixen per si mateixos una unitat funcional. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció actual de l’Informe. 
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