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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 disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, l’informe de fiscalització del Compte General 
de l’Ajuntament de Montserrat de l’exercici de 2009, té els objectius generals següents: 

- Determinar si la informació financera es presenta adequadament d’acord amb els 
principis comptables aplicables. 

- Comprovar si l’Entitat ha complit amb la legalitat vigent en la gestió de fons 
públics en relació amb les àrees que s’han de fiscalitzar, en particular amb la 
normativa relativa als contractes del sector públic. 

D’acord amb el que disposa l’apartat 5.a del Programa Anual d’Actuació de la 
Sindicatura de Comptes per a l’any 2011, la fiscalització realitzada comprèn la 
fiscalització del pressupost de despeses; la revisió del procés d’elaboració, formulació i 
aprovació del pressupost; la rendició de comptes i la informació que s’ha de facilitar al 
Ple de l’Entitat; l’anàlisi del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, així com 
la fiscalització de la contractació. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament de Montserrat està format pel seu propi Compte 
General i per l’empresa pública municipal Espais Urbans, SL, tal com disposa l’article 
209.1 de l’LRHL. 

Els documents que integren el Compte General de l’exercici de 2009 de l’Entitat, tal 
com estableix la regla 98 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local 
(ICAL) són el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data i s’adjunten, 
tret de la memòria, en l’annex I d’aquest informe. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, l’abast de la revisió 
financera s’ha estès a les àrees de fiscalització que tot seguit relacionem, a fi de 
comprovar si s’adequen a la normativa comptable i pressupostària aplicable: 

- L’elaboració, formulació i aprovació del pressupost de l’exercici. 

- El procediment de formació, aprovació i rendició del Compte General de 
l’exercici. 

- La informació que l’alcalde-president de l’Entitat ha de facilitar al Ple. 

- El resultat pressupostari i romanent de tresoreria de l’exercici de 2009. En 
l’anàlisi d’aquests documents del Compte General de l’Entitat, es comprovarà 
l’adequada formació de les dues magnituds, segons el que estableixen les regles 
corresponents del model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local, la seua 
inclusió en els apartats respectius del Compte General, analitzar si les despeses 
amb finançament afectat es calculen adequadament i verificar la correcció del 
càlcul dels drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible 
recaptació. 

- La fiscalització del pressupost de despeses, la qual s’ha limitat a verificar si la 
comptabilitat de la despesa meritada en l’execució dels contractes inclosos en 
una mostra d’expedients adjudicats en l’exercici de 2009 és l’adequada. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerat 
necessàries segons els Principis i normes d’auditoria del sector públic elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han 
consistit en la realització de proves selectives, la revisió del control intern i d’altres 
tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i 
l’abast adés indicat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització indicats en l’apartat 1 i amb l’enfocament 
descrit en l’apartat 2.1, hem revisat si l’Ajuntament ha complit la legalitat vigent 
aplicable a la gestió dels fons públics i a la seua activitat contractual durant l’exercici 
acabat el 31 de desembre de 2009. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 
l’exercici de 2009. 

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

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

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

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per mitjà del qual s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
(TRRL). 

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

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en aplicació a les entitats locals (RLGEP). 

- 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. 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns 
de les Entitats Locals (RBEL). 
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- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s’aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local 
(ICAL). 

- Ordre de 8 de setembre de 1999 per la qual es modifica l’Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà de la qual 
s’estableix l’estructura dels pressuposts de les entitats locals. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast indicat en l’apartat 2.1, s’ha posat de 
manifest una circumstància que afecta de forma significativa l’adequació dels estats i 
documents comptables fiscalitzats, així com els principis i la normativa comptable i 
pressupostària aplicable. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu de l’exercici s’hauria 
d’incrementar, almenys, en la xifra de 505.211 euros, com a conseqüència de la revisió 
realitzada en l’aplicació dels criteris per a la determinació del saldo de cobrament 
dubtós que han posat de manifest que l’import d’aquest saldo s’hauria d’augmentar en 
la mateixa xifra, tal com indiquem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

No obstant això, cal dir que, en la valoració del resultat pressupostari de l’exercici, s’ha 
de tenir en compte que en l’exercici de 2010 el Ple de l’Entitat va aprovar sis expedients 
de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses realitzades en l’exercici anterior 
per un import global de 975.944 euros, tal com detallem en l’apartat 7.1 de l’Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, en l’exercici 
objecte de fiscalització no s’ha posat de manifest incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Amb independència de la conclusió anterior, cal ressaltar els diversos incompliments de 
l’LCSP recollits en l’apartat 8 de l’Informe, especialment aquells que desvirtuen 
l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència que han de regir els procediments 
de contractació de les Administracions Públiques. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Montserrat està situat a la província de València i la seua població és de 
6.421 habitants segons l’actualització del cens a primer de gener de 2009. La 
composició del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els resultats de les dues últimes 
eleccions municipals efectuades en 2007 i 2011, és la següent: 

 

Partit polític 2007 2011 

Partit Popular 5 6 

Partit Socialista del País Valencià - 4 

Gent d’Esquerres 5 - 

AIGUA 1 2 

Esquerra Unida - 1 

Total 11 13 

Quadre 1 

L’Ajuntament disposa d’un reglament d’organització i funcionament aprovat en data 20 
d’octubre de 1987, que regula el seu funcionament d’acord amb les normes generals 
establides en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Aquest 
Reglament no ha sigut modificat des que es va aprovar. 

D’acord amb la citada norma reglamentària, els òrgans de l’Entitat a qui correspon el 
seu govern i administració són: l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple de l’Ajuntament i 
la Comissió Municipal Especial de Comptes.  

El lloc de treball de Secretaria, està classificat de classe segona, fet que determina 
l’existència d’un lloc de treball d’intervenció que està ocupat per una funcionària de 
l’Administració local amb habilitació estatal. Hi ha un lloc de treball de tresoreria també 
ocupat per una funcionària d’habilitació estatal. 

A partir de la informació facilitada per mateix Ajuntament i d’altres fonts consultades, 
hem confirmat que l’Entitat no compta amb organismes autònoms i sí amb una empresa 
pública municipal, el capital social de la qual pertany íntegrament a l’Ajuntament, 
denominada Espais Urbans Montserrat, SL, que va ser constituïda el 15 de gener de 
2008. L’Ajuntament participa en el Consorci Servei Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Província de València. 

L’inventari de béns de l’Ajuntament està referit a l’exercici de 1991 i va ser aprovat pel  
Ple de l’Entitat en data 21 de maig de 1995. Posteriorment s’han efectuat determinades 
rectificacions per altes i baixes de béns immobles, sent l’última la realitzada el dia 19 de 
novembre de 2010. 
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Podem afirmar que l’Ajuntament no compta amb un inventari actualitzat de tots els seus 
béns i drets qualsevol que siga la seua naturalesa o forma d’adquisició, tal com estableix 
l’article 17 del RBCL. D’acord amb el que estableix l’article 33 del RBCL, la 
rectificació de l’inventari es verificarà anualment i s’hi registraran les variacions de tota 
mena en els béns i els drets durant aquest període. L’òrgan competent per a acordar 
l’aprovació de l’inventari ja format, la seua rectificació i comprovació és el Ple de 
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 34 de l’RBCL. 

D’altra banda, cal tenir present que la regla 16ª de la ICAL disposa que les entitats 
locals han de comptar amb un inventari de béns i drets que detalle individualment els 
diversos elements de l’immobilitzat que té registrats en la seua comptabilitat i que, en el 
supòsit que no existisca la necessària coordinació entre la comptabilitat i l’inventari 
general, L’Entitat ha de comptar amb un inventari específic, de caràcter comptable, per 
a detallar individualment el seu immobilitzat. 

Ja que l’Ajuntament no disposa d’un inventari de béns actualitzat ni d’un d’específic de 
caràcter comptable, no tenim constatació que el balanç de l’Entitat reculla totes les 
inversions realitzades per l’Ajuntament fins a la data d’acabament de l’exercici de 2009, 
ni que s’hi hagen dotat les corresponents amortitzacions en el compte de resultat 
economicopatrimonial. 

Com que les circumstàncies comentades no s’haurien de produir en exercicis futurs, 
considerem necessari que l’Ajuntament promoga totes aquelles mesures que tinga al seu 
abast per a comptar amb un inventari actualitzat de béns i drets, la rectificació del qual 
es farà anualment i reflectirà les circumstàncies que afecten els béns i drets de titularitat 
municipal durant el període. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut  

Hem comprovat que el Compte General ha sigut tramitat d’acord amb el procediment 
previst en l’article 212 de l’LRHL, encara que l’alcaldessa-presidenta el va retre en data 
1 de juny de 2010 amb posterioritat al termini establit en l’article 212.1 de l’LRHL que 
indica que s’hauria d’haver retut abans del dia 15 de maig d’aquest any. 

El Compte General va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 23 de setembre de 
2010 dins del termini establit en l’article 212.4 de l’LRHL. Aquest Compte General va 
ser tramés a aquesta Sindicatura de Comptes en data 16 de novembre de 2010, encara 
que aquest tràmit s’hauria d’haver formalitzat abans del dia 31 d’octubre de 2010, 
d’acord amb el que disposa l’article 9.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

El Compte General de l’exercici aprovat pel Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposa la regla 98 de la ICAL, comprèn el balanç, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. A aquests 
documents s’adjunten les actes d’arqueig de les existències en la data de tancament de 
l’exercici, així com les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos 
existents en aquesta data. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2009, interessa ressenyar que es 
va aprovar en data 24 de maig de 2010, una vegada finalitzat el termini previst en 
l’article 191.3 de l’LRHL, el qual disposa que s’hauria d’haver aprovat abans del dia 1 
de març d’aquest any. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, hem comprovat que han tramés una 
còpia de la dita liquidació al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Generalitat. 

5.2 Anàlisi dels estats financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe s’adjunten el balanç i el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, el resultat pressupostari 
i l’estat de romanent de tresoreria dels exercicis de 2008 i 2009. 

En el quadre següent mostrem les principals magnituds pressupostàries dels exercicis de 
2008 i 2009, en euros: 
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Magnitud 2008 2009 

Pressupost inicial 8.794.439 5.330.851 

Previsions ingressos definitives 10.387.225 9.674.808 

Previsions despeses definitives 10.387.224 9.674.808 

Drets reconeguts 6.551.743 7.353.969 

Obligacions reconegudes 6.887.620 7.083.093 

Resultat pressupostari ajustat (1.347.993) (609.639) 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (197.961) (761.119) 

Romanent de tresoreria total  1.370.628 1.848.498 

Quadre 2 

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

La plataforma de rendició de comptes de la Sindicatura de Comptes va realitzar una 
sèrie de comprovacions que van posar de manifest determinades incidències relatives 
als comptes anuals de la societat Espais Urbans de Montserrat, SL, que van ser 
esmenades per l’Ajuntament. 

5.3 Estabilitat pressupostària 

D’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Desenvolupament de l’LGEP, en la seua aplicació a les 
entitats locals, correspon a la Intervenció de l’Ajuntament l’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat. 

La Intervenció municipal ha elaborat, en el moment de l’aprovació del pressupost per a 
l’exercici de 2009, l’informe preceptiu en el qual es posa de manifest el compliment o 
l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Cal dir que com a 
conseqüència de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’exercici 
de 2008, l’Ajuntament va aprovar un pla economicofinancer per a 2008-2011. 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem observat que en el pressupost de l’exercici 
de 2008 es recollia la previsió de la concertació d’una operació de crèdit per un import 
d’1.500.000 euros destinada a finançar inversions, circumstància que va determinar que 
l’informe de la Intervenció municipal xifrés la necessitat de finançament de 
l’Ajuntament per al pressupost de l’exercici de 2008 en 1.210.000 euros. 

En el pla economicofinancer aprovat pel Ple de l’Entitat en data 27 de maig de 2008, es 
detallen una sèrie de mesures a fi d’aconseguir que l’Ajuntament complís amb l’objectiu 
de l’estabilitat pressupostària, entre les quals interessa ressaltar les següents: 

- Adequació de la quantia de l’operació de crèdit que es concerte cada any a 
l’amortització del deute anual, amb la finalitat que les despeses no financers 
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siguen finançats com a ingressos no financers. D’acord amb la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2008, l’Ajuntament va formalitzar l’operació de 
crèdit per un import d’1.500.000 euros. 

- Els imposts no s’haurien d’incrementar per damunt de l’IPC anual. En relació 
amb aquesta qüestió, que limita el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, cal dir que l’informe econòmic i financer de la Intervenció que 
s’adjunta al pressupost general de l’exercici de 2009, no fa cap esment a aquesta 
circumstància quan realitza la previsió d’ingressos de l’exercici. 

- S’efectua una projecció dels ingressos i despeses que es generaran en els 
exercicis de 2008 a 2011. En aquest sentit s’ha realitzat una comparació entre les 
dades d’aquesta projecció d’ingressos i despeses amb les de la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2009 per a analitzar el compliment del pla 
economicofinancer. 

La comparació entre les dades d’aquesta projecció d’ingressos i despeses amb les de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2009, considerant els drets i les obligacions 
reconegudes, així com els ingressos i pagaments líquids, ofereix una visió més ajustada 
a la realitat financera de l’Ajuntament, tal com mostrem en el quadre següent: 
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ESTAT D’INGRESSOS Previsió Drets Variació (2) / (1) Recaptació Variació (3) / (1) 

estudi reconeguts Percentual Absoluta neta Percentual Absoluta 

Capítols Descripció (1) (2) (2) / (1) (2) - (1) (3) (3) / (1) (3) - (1) 

I Imposts directes 1.775.627 2.098.417 18,2% 322.790 1.837.508 3,5% 61.881 

II Imposts indirectes 1.269.231 (47.785) (103,8%) (1.317.016) (159.795) (112,6%) (1.429.026) 

III Taxes i d’altres ingressos 1.153.160 1.142.304 (0,9%) (10.856) 954.269 (17,2%) (198.891) 

IV Transferències corrents 991.152 1.595.301 61,0% 604.149 1.474.776 48,8% 483.624 

V Ingressos patrimonials 120.506 129.245 7,3% 8.739 129.245 7,3% 8.739 

VI  Alienació inversions reals 0 0 - 0 0 - 0 

VII Transferències de capital 857.469 2.403.974 180,4% 1.546.505 692.254 (19,3%) (165.215) 

IX Passius financers 800.000 0 (100,0%) (800.000) 0,00 (100,0%) (800.000) 

 Total ingressos 6.967.145 7.321.456 5,1% 354311 4.928.258 (29,3%) (2.038.888) 

 

ESTAT DE DESPESES Previsió Obligacions Variació (2) / (1) Pagaments Variació (4) / (1) 

estudi reconegudes Percentual Absoluta líquids Percentual Absoluta 

Capítols Descripció (1) (2) (2) / (1)  (2) - (1) (4) (4) / (1)  (4) - (1) 

I Despeses de personal 2.883.617 2.701.474 (6,3%) (182.143) 2.658.173 (7,8%) (225.444) 

II Despeses de funcionament 1.335.389 1.855.653 39,0% 520.264 1.521.392 13,9% 186.003 

III Despeses financeres 191.299 162.751 (14,9%) (28.548) 162.751 (14,9%) (28.547) 

IV Transferències corrents 945.313 701.949 (25,7%) (243.364) 125.204 (86,8%) (820.109) 

VI Inversions reals 1.271.874 1.570.982 23,5% 299.108 1.366.024 7,4% 94.150 

VII Transferències de capital 10.350 31.076 200,3% 20.726 16.834 62,7% 6.484 

VIII Actius financers 0 0 - - 0 - 0 

IX Passius financers 309.710 59.207 (80,9%) (250.503) 59.207 (80,9%) (250.503) 

  Total despeses 6.947.552 7.083.093 2,0% 135.540 5.909.586 (14,9%) (1.037.967) 

Quadre 3 

L’anàlisi de les xifres del quadre anterior, pel que fa a l’estat d’ingressos, permet 
realitzar les observacions següents: 

- Els drets reconeguts de l’exercici de 2009 han tingut un comportament positiu 
respecte de la projecció de l’estudi, que representa un percentatge del 5,1%. 
Aquesta desviació positiva es localitza fonamentalment en el capítol IV, 
“Transferències corrents”, en el qual s’ha produït una desviació percentual 
positiva del 61%. 

En el sentit contrari, interessa ressaltar la desviació percentual negativa xifrada 
en un 103,8% del capítol II, “Imposts indirectes”. Com a fet significatiu cal dir 
que en aquest estat d’ingressos s’imputen els ingressos per l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, concepte en què sobre unes previsions 
definitives en l’exercici corrent de 500.542 euros, s’han reconegut drets per un 
import negatiu de 15.272 euros, com a conseqüència de la devolució d’ingressos 
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a compte realitzats en exercicis anteriors, ja que no s’han executat les obres que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, tal com estableix l’article 100.1 de 
l’LRHL. 

- Si comparem la projecció de l’estudi amb els ingressos líquids de l’exercici –en 
la mesura que aquest paràmetre pot oferir una major visió de les necessitats de 
finançament a curt termini de l’Ajuntament–, comprovem que la recaptació 
líquida ha sigut un 29,3% inferior als ingressos prevists. En termes absoluts la 
desviació és negativa per una xifra de 2.038.888 euros i aquesta circumstància 
pot ocasionar problemes de finançament. 

 A causa de les circumstàncies descrites, el comportament més negatiu en termes 
de recaptació líquida l’ha tingut el capítol II, “Imposts indirectes”, ja que sobre 
unes previsions definitives del capítol d’1.269.231 euros, no sols no s’ha 
realitzat cap recaptació líquida, sinó que s’han efectuat devolucions d’ingressos 
per un import de 159.795 euros. 

En relació amb l’estat de despeses, l’anàlisi de les dades de l’estudi i la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2009 permet realitzar les observacions següents: 

- Les obligacions reconegudes de l’exercici de 2009 s’han incrementat un 2% 
respecte a les previstes en la projecció de l’estudi que es localitza 
fonamentalment en el capítol VII, “Transferències de capital”, que ha tingut una 
desviació positiva del 200,3%. 

- En termes absoluts cal destacar l’increment de 520.264 euros en el capítol II, 
“Despeses de funcionament” respecte a la projecció de l’estudi. 

- Els pagaments líquids realitzats han sigut superiors en 981.328 euros a la 
recaptació neta de l’estat d’ingressos, fet que afecta negativament la situació 
financera de l’Ajuntament. 

D’acord amb les dades expressades, podem concloure que les projeccions realitzades 
per a l’exercici de 2009 no s’han complit i no s’ha millorat la situació financera de 
l’Ajuntament. Juntament amb una significativa reducció dels ingressos líquids, no s’han 
reduït les despeses ni s’han mantingut en els paràmetres prevists en el pla financer 
aprovat. 

En relació amb el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, d’acord amb el 
que indica l’informe econòmic elaborat per la Intervenció municipal, així com dels 
càlculs efectuats per aquesta Institució en el marc de la fiscalització realitzada, podem 
afirmar que l’Ajuntament, en data 31 de desembre de 2009, no complia amb el principi 
d’estabilitat pressupostària. 

L’informe presentat per la Intervenció de l’Ajuntament indica que el seu dèficit de 
finançament pujava a 961.750 euros. No obstant això, hem comprovat que el dèficit de 
finançament de l’Entitat arribaria, almenys, a 1.535.442 euros com a conseqüència de 
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no haver portat a cap part dels ajusts prevists per raó de la imputació comptable 
efectuada de les transferències corrents. 

Les transferències corrents rebudes per una entitat local s’han de comptabilitzar en el 
moment de rebre els fons de tresoreria encara que es pot anticipar el reconeixement del 
dret quan es conega de forma certa que l’ens concedent ha dictat l’acte de 
reconeixement de la seua correlativa obligació. 

En la mesura que l’Ajuntament no havia seguit el criteri anterior, la Intervenció 
municipal hauria d’haver efectuat els corresponents ajusts en el moment d’elaborar 
l’informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària, tant en relació amb el 
capítol VII, “Transferències de capital”, com amb el capítol IV, “Transferències 
corrents”. Hem comprovat, però, que en aquest últim capítol, no ho va realitzar. 

Per tot això i tenint en compte que hem constatat un incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, el Ple de l’Entitat –segons els articles 19 i 21.1 de 
l’RLGEP– hauria d’ajustar el pla economicofinancer actualment vigent d’acord amb la 
realitat econòmica i pressupostària actual, ja que no s’han complit les previsions 
expressades en el dit pla. 

La recomanació anterior es deu al fet que hem comprovat que l’Entitat no genera 
suficients drets per a poder finançar les obligacions reconegudes en l’exercici corrent, i 
que l’Ajuntament no compleix els requisits de l’estabilitat pressupostària, ja que 
necessita finançament extern per a poder fer front a les seues obligacions. 

5.4 Informació al Ple de l’Ajuntament 

L’article 207 de l’LRHL disposa que la Intervenció de l’entitat local trametrà al Ple de 
l’Ajuntament, per mitjà de la Presidència, la informació de l’execució dels pressuposts i 
del moviment de tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 

Les regles 105 i 106 de la ICAL concreten el contingut de la informació que el Ple de 
l’ajuntament ha de subministrar, 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 tresoreria. 

El Ple de l’Ajuntament de Montserrat no ha aprovat cap acord a fi d’acomplir amb la 
previsió de l’article 207 de l’LRHL, sense que en les bases d’execució que s’adjunten al 
pressupost de l’exercici de 2009, hi haja cap disposició referida a la forma i als terminis 
en què la Intervenció haja de subministrar la informació al Ple de l’Entitat. 

5.5 Resultats de la funció interventora 

En els supòsits en què la Intervenció de l’Entitat estigués en desacord amb el fons o 
amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, té la possibilitat de 
formular els seus advertiments per escrit abans d’adoptar l’acord o la resolució, tal com 
estableix l’article 215 de l’LRHL. 
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En l’exercici de 2009 la Intervenció de l’Ajuntament va formalitzar un total de vint-i-
cinc informes en els quals expressa diverses observacions sobre el compliment de la 
legalitat en l’aprovació de les nòmines mensuals i respecte les obligacions reconegudes 
en diverses subvencions que l’Ajuntament concedeix a determinades associacions de la 
localitat. 

En els dits informes s’indiquen diverses consideracions sobre el compliment de la 
normativa jurídica aplicable a cada supòsit, però cap pot ser qualificat com a 
advertiment, ja que no es corresponen amb els supòsits prevists en l’article 216 de 
l’LRHL que determinen la suspensió de la tramitació dels expedients de despesa. 

En qualsevol cas, és convenient que l’Ajuntament valore el contingut dels diferents 
informes que ha formalitzat la Intervenció municipal i que, en exercicis futurs, tant en la 
gestió de les nòmines municipals com en la concessió de subvencions, es tinguen en 
compte les diverses observacions assenyalades per la Intervenció municipal perquè 
aquests expedients s’ajusten a la normativa jurídica vigent. 

En relació amb l’exercici de les funcions d’intervenció, en la fiscalització realitzada 
s’han posat de manifest les circumstancies següents: 

- En els supòsits de despeses del capítol II, “Despeses de funcionament” i del 
capítol VI, “Inversions reals”, que determinen la formació d’un expedient de 
contractació administrativa d’acord amb el que disposa l’LCSP, es formula la 
intervenció prèvia de la despesa a fi de garantir que les despeses s’ajusten al 
pressupost vigent i que els procediments no incomplisquen la normativa 
aplicable. 

- En la resta de despeses, la fiscalització té lloc una vegada s’ha formalitzat el 
document comptable ADO contra la factura, el qual és presentat per part de 
l’òrgan que ha fet la despesa. En els supòsits en què existeix crèdit pressupostari, 
s’imputa directament al pressupost, mentre que si no n’hi ha, s’imputa al compte 
413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. 

Pel que fa al control financer de la societat Espais Urbans Montserrat, SL, depenent de 
l’Entitat, cal ressaltar que en data 15 de juliol del 2010 es va presentar l’informe de 
control financer de la Intervenció municipal previst en l’article 220 de l’LRHL, al qual 
s’adjuntava un informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici, que havia efectuat 
una empresa d’auditoria del sector privat. 
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6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Anàlisi de les previsions inicials 

El quadre següent mostra la comparació dels pressuposts inicials dels exercicis 2009 i 
2008, el percentatge de participació de cada un dels capítols pressupostaris i la variació 
experimentada entre aqueixos exercicis, amb les xifres expressades en euros: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2009/2008 

2009 % 2008 % Import % 
I Imposts directes 1 939 095 36 4% 1 754 930 20 0% 184 165 10 5% 
II Imposts indirectes 500.000 9,4% 1.650.000 18,8% (1.150.000) (69,7%) 
III Taxes i d’altres ingressos 1.500.626 28,1% 1.114.164 12,7% 386.462 34,7% 
IV Transferències corrents 1.224.961 23,0% 957.673 10,9% 267.288 27,9% 
V Ingressos patrimonials 112.229 2,1% 106.489 1,2% 5.740 5,4% 
VI Alienació d’invers. reals 0 0,0% 303.000 3,4% (303.000) (100%) 
VII Transferències de capital 53.940 1,0% 1.408.183 16,0% (1.354.243) (96,2%) 
VIII Actius financers 0 0,0% 0 0,0% 0 - 
IX Passius financers 0 0,0% 1.500.000 17,1% (1.500.000) (100,0%) 
 Total ingressos 5.330.851 100,0% 8.794.439 100,0% (3.463.588) (39,4%) 
I Despeses de personal 2.816.066 52,8% 2.824.699 32,1% (8.633) (0,3%) 
II Despe. de funcionament 1.343.917 25,2% 1.290.231 14,7% 53.686 4,2% 
III Despeses financeres 62.497 1,2% 148.000 1,7% (85.503) (57,8%) 
IV Transferències corrents 905.047 17,0% 913.346 10,4% (8.299) (0,9%) 

VI Inversions reals 68.324 1,3% 3.318.163 37,7% (3.249.839) (97,9%) 

VII Transferències de capital 30.000 0,6% 10.000 0,1% 20.000 200,0% 

VII Actius financers 0 0,0% 50.000 0,6% (50.000) (100,0%) 

IX Passius financers 105.000 2,0% 240.000 2,7% (135.000) (56,3%) 
 Total despeses 5.330.851 100,0% 8.794.439 100,0% (3.463.588) (39,4%) 

Quadre 4 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior, especialment les que es refereixen 
al pressupost de l’exercici de 2009, permet formular les consideracions següents: 

- El pressupost inicial aprovat per a l’exercici de 2009 és significativament 
inferior al de l’exercici de 2008, ja que s’ha reduït en un 39,4% respecte de 
l’exercici anterior. Les principals modificacions es troben en els capítols II, 
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“Imposts indirectes” i VII, “Transferències de capital”, de l’estat d’ingressos, i 
en el capítol VI, “Inversions reals” de l’estat de despeses. 

- Quant a l’estructura del pressupost d’ingressos, el percentatge més representatiu 
és el del 36,4% de les previsions inicials, que es genera en el Capítol I, “Imposts 
directes”.  

- En relació amb l’estructura del pressupost de despeses, interessa destacar 
l’especial significat del capítol I, “Despeses de personal”, les quals representen 
un percentatge del 52,8% del pressupost inicial de l’Entitat. En el mateix sentit, 
són també significatius els capítols II, “Despeses de funcionament” i IV, 
“Transferències corrents”, que impliquen sengles percentatges del 25,2% i el 
17% del total del crèdits del pressupost inicial. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

De l’anàlisi del procediment de tramitació i del contingut de la documentació 
incorporada al pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2009, s’han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- L’aprovació definitiva del pressupost de l’Entitat es va realitzar en el Ple del dia 
7 de març de 2009, data que no s’ajusta al termini previst en l’article 169.2 de 
l’LRHL, el qual disposa que tindrà lloc abans del dia 31 de desembre de l’any 
anterior al de l’exercici en què s’haja d’aplicar. 

- La circumstància anterior va determinar una pròrroga automàtica del pressupost 
de l’exercici de 2008, d’acord amb el que disposa l’article 169.6 de l’LRHL fins 
a l’entrada en vigor del pressupost de l’exercici de 2009. 

- Pel que fa al contingut del pressupost elaborat pel president de l’Entitat a l’inici 
del procediment d’aprovació, cal dir que s’ha formalitzat amb tots els documents 
prevists en l’article 168.1 de l’LRHL. 

- Quant als annexos al pressupost general de l’Entitat, no consta que s’haja 
formalitzat el programa anual d’actuació, les inversions i el finançament de la 
societat Espais Urbans Montserrat, SL, ni l’estat de consolidació del pressupost 
de l’Entitat amb el pressuposts i l’estat de previsió de la dita societat de capital, 
tal com exigeix l’article 166.1 de l’LRHL. 

- La Intervenció municipal ha formalitzat el preceptiu informe sobre el 
compliment del principi d’estabilitat pressupostària referent al pressupost de 
l’exercici de 2009, tal com estableix l’article 16.2 del RLGEP. 
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7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 
El quadre següent mostra, amb les xifres expressades en euros, el resultat pressupostari 
de l’exercici de 2009, juntament amb les xifres de 2008 i les variacions entre els dos 
exercicis: 

 
 

Quadre 5 

Com mostra el quadre anterior, el resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2009 ha 
pujat a un import negatiu de 609.639 euros, xifra que implica una disminució del 
resultat pressupostari ajustat negatiu d’un 54,8% respecte de l’exercici anterior, que va 
ser d’1.347.993 euros. Aquesta circumstància s’explica, fonamentalment, perquè el 
resultat pressupostari per operacions no financeres ha passat de ser negatiu en un import 
d’1.802.167 euros, a ser positiu per un import de 330.083 euros. 

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

- El resultat pressupostari no ajustat de l’exercici corrent de 2009 és positiu per un 
import de 270.876 euros, com a conseqüència que el total de drets reconeguts 
nets de l’exercici corrent són superiors en aquest import a les obligacions 
reconegudes netes de l’exercici corrent. 

- Pel que fa a l’exercici anterior, el resultat pressupostari de l’exercici corrent ha 
passat de ser negatiu per un import de 335.877 euros, a ser positiu en una xifra 
de 270.876 euros. Per tant, en l’exercici de 2009 s’ha reduït la situació 
deficitària del pressupost corrent de l’Ajuntament, en el sentit que en l’exercici 

 Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Resultat pressupostari % 

2008/2009 2009 2008 

a. Operacions corrents 4.949.995 5.421.827 (471.832) (830.223) (43,2%) 

b. D’altres operacions no financeres 2.403.974 1.602.059 801.915 (971.944) (182,5%) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 7.353.969 7.023.886 330.083 (1.802.167 (118,3%) 

2. Actius financers 0 0 0 (30.000) (100,0%) 

3. Passius financers 0 59.207 (59.207) 1.496.290 (104,0%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  7.353.969 7.083.093 270.876 (335.877) (180,6%) 

(+) 4. Crèdits gastats finan. amb roman. de tresor. per a desp. grals. 0 110.618 (100,0%) 

(+) 5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 1.381.783 409.438 237,5% 

( -) 6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 2.262.298 1.532.172 47,6% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (609.639) (1.347.993) (54,8%) 
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de 2009 els drets reconeguts per operacions corrents han sigut suficients per a 
finançar les despeses corrents de l’exercici. 

En relació amb la revisió dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
aprovats pel Ple de l’Ajuntament en l’exercici de 2009, interessa formular les 
observacions següents: 

- En l’exercici 209, es van aprovar sis expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits per un import total de 975.944 euros. Hem comprovat que es tracta 
fonamentalment de despeses de funcionament efectuades en l’exercici de 2008 i 
que en no comptar amb el crèdit pressupostari suficient es van imputar al 
comptes 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. 

- El total d’obligacions de l’exercici de 2008 aplicades al pressupost de l’exercici 
de 2009 representen un percentatge de l’11,1% del pressupost inicial aprovat pel 
dit exercici de 2008, que pujava a 8.794.439 euros. Aquesta circumstància posa 
de manifest que en el moment d’elaborar el pressupost d’aquest exercici, 
l’Ajuntament no va efectuar unes previsions de despeses ajustades a les seues 
necessitats reals. 

- Si comparem l’import de les obligacions reconegudes extrajudicialment en 
l’exercici de 2009, amb les previsions inicials de l’estat de despeses de l’exercici 
que eren de 5.330.851 euros, representen un percentatge del 18,3%. Aquesta 
circumstància implica una limitació molt important en la gestió del pressupost 
corrent de l’exercici que ha generat problemes significatius de finançament de 
l’exercici de 2009, tal com hem comentat en l’apartat 5.3 de l’Informe, relatiu al 
compliment del principi d’estabilitat pressupostària. 

- Les obligacions reconegudes en els expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, fan referència, entre altres, al servei de recollida de residus sòlids amb la 
Mancomunitat les Valls dels Alcalans, per un import de 120.690 euros; a la 
setmana taurina, per un import de 75.418 euros; al subministrament 
enllumenament elèctric per un import de 35.460,24 euros, així com a les 
liquidacions provisionals de l’IVA dels exercicis de 2004 a 2007 per un import 
de 226.360 euros, com a conseqüència de la gestió directa dels projectes 
d’urbanització realitzats en el municipi. 

La situació descrita s’ha repetit en l’exercici de 2010 i hem comprovat que s’han aplicat 
al pressupost d’aquest exercici despeses executades en l’exercici de 2009 per un import 
de 888.028 euros, mitjançant l’aprovació dels corresponents expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

Quant a la tècnica de recórrer als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, 
cal dir que es tracta d’una situació que no s’hauria de produir, i complir així el que 
ordena l’article 173.5 de l’LRHL, el qual disposa que no es podran adquirir 
compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en 
els estats de despeses i que seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i els actes 
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administratius que infringisquen la dita norma, sense perjudici de les responsabilitats 
que se’n puguen derivar. 

Quant al càlcul del resultat ajustat de l’exercici de 2009, en el qual figuren unes 
desviacions negatives de finançament per un import d’1.381.783 euros, interessa 
ressaltar que, d’acord amb el treball realitzat en la revisió dels expedients de despeses 
amb finançament afectat, no s’han posat de manifest circumstàncies que afecten les 
xifres recollides per aquest concepte en el resultat pressupostari ajustat. 

No obstant això, vista la forma en què l’Ajuntament comptabilitza les desviacions de 
finançament negatives, apareixen reflectits en l’estat de desviacions de finançament, 
determinats projectes de despesa amb finançament afectat negatiu en els quals, durant 
l’exercici de 2009, no s’han reconegut obligacions, circumstància que no s’ajusta al que 
preveu la regla 50.1 de la ICAL. 

Hem comprovat que aquesta circumstància es produeix perquè l’Ajuntament no ha 
elaborat un estat propi de despeses amb finançament afectat, sinó que utilitza el que 
extrau de forma automàtica de l’aplicació informàtica que empra per al registre 
comptable de les operacions de contingut econòmic. 

7.2 Romanent de tresoreria 

El quadre següent mostra, en euros, el romanent de tresoreria dels exercici de 2009 i 
2008, juntament amb la variació experimentada entre els dos exercicis: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2008 2009 
Variació 

2009/2008 

1.(+) Fons líquids 472.339 1.105.325 (57,3%) 

2.(+) Drets pendents de cobrament 4.765.004 3.260.814 46,1% 

(+) Del pressupost corrent 2.410.589 1.007.205 139,3% 

(+) De pressuposts tancats 2.117.593 1.996.026 6,1% 

(+) D’operacions no pressupostàries 278.819 306.552 (9,0%) 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 41.997 48.969 (14,2%) 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 3.388.845 2.995.511 13,2% 

(+) Del pressupost corrent 1.173.506 1.576.814 (25,6%) 

(+) De pressuposts tancats 636.485 68.180 833,5% 

(+) D’operacions no pressupostàries 1.578.854 1.350.517 16,9% 

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

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.848.498 1.370.628 34,9% 

II. Saldos de cobrament dubtós 173.356 35.005 395,2% 

III. Excés de finançament afectat 2.436.261 1.533.584 58,9% 

IV. Rom. de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) (761.119) (197.961) 284,5% 

Quadre 6 

Com mostra el quadre anterior, el romanent de tresoreria total de l’exercici de 2009 és 
d’1.848.498 euros, que representa un increment del 34,9% respecte de l’exercici de 
2008. Aquesta circumstància es produeix fonamentalment per l’augment de l’import 
dels drets pendents de cobrament de l’exercici corrent, els quals han passat d’1.007.205 
euros en l’exercici de 2008, a 2.410.589 euros en l’exercici de 2009, amb un increment 
del 139,3%. 

Es pot comprovar que, com a conseqüència del saldo acumulat de les desviacions de 
finançament positives, el romanent de tresoreria per a despeses generals suma un import 
negatiu de 761.119 euros, mentre que en l’exercici de 2008 va ser de 197.961 euros, fet 
que representa un increment del 284,5% respecte de l’exercici anterior. 

En la revisió de les magnituds aplegades en el romanent de tresoreria de l’exercici, 
s’han posat de manifest les següents circumstàncies d’interés: 

- Hem comprovat que els fons líquids de l’Entitat estan tots dipositats en comptes 
financers, que no n’existeix cap en la caixa de l’Entitat i que l’import imputat en 
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el càlcul del romanent és coherent amb el que figura en els estats financers i la 
resta d’informació facilitada relacionada amb els dits estats. 

- Quant a l’exercici de 2008, s’ha incrementat el saldo dels drets pendents de 
cobrament del pressupost corrent i de pressuposts tancats en sengles 
percentatges del 139,3% i 6,1%. Si tenim en compte que el grau de realització o 
cobrament dels drets reconeguts en l’exercici corrent ha sigut del 67,2%, resulta 
evident que l’Entitat ha d’adoptar totes les mesures que estiguen al seu abast per 
a millorar la gestió de cobrament dels drets reconeguts. 

 En aquest sentit, l’Entitat ha de valorar la possibilitat d’instrumentar mecanismes 
de delegació o col·laboració en la recaptació dels tributs, d’acord amb el que 
disposen els articles 7 i 8 de l’LRHL i amb la finalitat de millorar la recaptació 
tributària, en especial la dels ingressos de l’exercici corrent. 

- En l’epígraf, “Creditors pendents de pagament per operacions 
extrapressupostàries”, a la data de tancament de l’exercici pressupostari de 2009, 
figuraven tres operacions de tresoreria, el saldo disposat de les quals era 
d’1.117.142 euros. 

- En relació amb els drets pendents de cobrament de pressuposts tancats, l’Entitat 
hauria de realitzar una anàlisi de cada un i adoptar les actuacions administratives 
i comptables necessàries perquè només resten aquells que realment puga cobrar. 

- A la data de tancament de l’exercici pressupostari de 2009, l’Ajuntament tenia 
pendent d’ingressar l’import de 269.458 euros per concepte d’IVA per tornar, 
reconegut per l’Agència Tributària i l’ingrés del qual es va efectuar en data 8 de 
setembre de 2010. 

Pel que fa als saldos de cobrament dubtós a la data de tancament de l’exercici 
pressupostari de 2009, interessa ressaltar que s’han incrementat en un 395,2% respecte 
als reconeguts en la data de tancament de l’exercici anterior. En aquest sentit, en 
l’anàlisi d’aquests saldos, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- El saldo de cobrament dubtós s’ha calculat d’acord amb el que disposa la base 
50.2 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2009, la qual 
estableix que seran ingressos de difícil recaptació els que tinguen una antiguitat 
igual o superior a dos anys, excepte que les especials característiques del dret o 
del deutor justifiquen cap altra consideració. 

- El càlcul del saldo de cobrament dubtós es realitza en funció dels criteris d’un 
informe de la Intervenció municipal de data 9 de juliol de 2010, en el qual es 
distingeix entre els ingressos pendents de cobrament d’imposts i taxes, els que es 
deriven de les contribucions especials establides per l’Ajuntament i els que 
corresponen a les quotes urbanístiques. 
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- Pel que fa als imposts i les taxes, en el dit informe de la Intervenció municipal 
s’indica que s’han considerat saldos de cobrament dubtós aquells sobre els que 
l’Entitat ja no pot exigir el pagament per tenir una antiguitat superior a quatre 
anys, d’acord amb l’article 66 de l’LGT. Per tant, l’Entitat considera com a 
saldos de cobrament dubtós els ingressos d’imposts i taxes que s’havien meritat 
fins l’any 2005. 

 L’Entitat considera que les contribucions especials són ingressos que els 
subjectes passius han de fer necessàriament, en la mesura en què aquests han 
obtingut un benefici o un augment de valor dels seus béns pel fet de realitzar 
obres públiques o establir o ampliar els serveis públics. L’informe d’Intervenció 
indica que aquesta circumstància determina que l’Ajuntament puga recórrer fins 
i tot judicialment la correcta imposició i el dret de cobrament que ostenta per 
haver executat les obres o serveis esmentats, que han beneficiat els particulars. 

 Aquests arguments determinen que cap ingrés pendent de contribucions 
especials siga considerat per l’Entitat com a saldo de cobrament dubtós, malgrat 
que es tracta d’ingressos tributaris i haurien de rebre el mateix tractament que la 
resta d’ingressos tributaris. 

- El tercer concepte d’ingressos pendents de cobrament que s’analitza en 
l’informe, és el que fa referència a les quotes urbanístiques que es troben 
inscrites en el Registre de la Propietat, a causa de la previsió legal d’afecció real 
de les finques de pagament de les quotes mitjançant la inscripció. Aquestes 
circumstàncies determinen que no es consideren saldos de cobrament dubtós les 
quotes pendents de pagament encara que haja transcorregut un període superior a 
dos anys. 

- L’anàlisi dels criteris utilitzats per l’Ajuntament per a determinar els saldos de 
cobrament dubtós, permet concloure que s’hauria de seguir un criteri homogeni 
per a tots els ingressos tributaris i, al mateix temps, determinar amb major 
precisió en les bases d’execució del pressupost, les circumstàncies que permeten 
no considerar un ingrés com a saldo de cobrament dubtós, una vegada 
transcorregut un període de dos anys. 

- En qualsevol cas, seguint els criteris establits en les bases d’execució del 
pressupost i en l’informe de la Intervenció per a els ingressos tributaris, el saldo 
de cobrament dubtós s’hauria d’incrementar en la xifra de 505.211 euros, que és 
el total d’ingressos pendents per contribucions especials en data 31 de desembre 
de 2005, ja que es tracta d’ingressos tributaris i haurien de rebre idèntica 
consideració que els imposts i les taxes. 

- En la memòria que s’adjunta als comptes anuals de l’exercici no figura cap 
informació referida a les especials característiques que han determinat que els 
saldos relatius a les contribucions especials no siguen considerats com a saldos 
de cobrament dubtós, malgrat haver transcorregut el termini de dos anys que 
estableix amb caràcter general. 
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En la revisió del romanent de tresoreria hem analitzat l’execució pressupostària de les 
partides de l’estat d’ingressos més significatives, d’acord amb la informació facilitada 
per l’Entitat, la qual ofereix les dades següents: 

 

Partida Descripció 
Previs. 

definitives 
Drets 

reconeguts 
Recapt. 

neta 
Pt. de 

pagam. 
Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

11201 IBI de naturalesa urbana 1.524.971 1.632.968 1.439.583 193.385 107,1% 88,2% 

31202 Taxa recollida residus sòlids 636.940 641.795 568.292 73.503 100,8% 88,5% 

39906 Liq. extraor. IVA exerc. tancats 322.190 0 0 0 0,0% - 

42000 Transferències corrents. Estat 1.119.594 1.157.290 1.157.290 0 103,4% 100,0% 

72000 Transferèn. de capital. Estat 0 937.252 656.076 281.175 97,1% 70,0% 

75500 Transferèn. de capital. CCAA 0 1.234.845 36.178 1.198.667 100,0% 2,9% 

 

Subtotal mostra 3.603.695 5.604.151 3.857.420 1.746.731 155,5% 68,8% 

 

Total pressupost ingresos 5.330.851 7.353.969 4.943.380 2.410.589 138,0% 67,2% 

 

% Total mostra/Total pressup. 67,6% 76,2% 78,0% 72,5% 

  
Quadre 7 

L’anàlisi de les xifres d’execució de l’estat d’ingressos que mostra el quadre anterior 
permet observar que les transferències de capital rebudes de la Generalitat representen 
un percentatge d’execució del 100%, amb un grau de realització del 2,9%. Aquesta 
circumstància ha determinat que l’execució pressupostària del capítol VI, “Inversions 
reals”, haja arribat a un grau d’execució molt limitat del 42%, en la mesura en què les 
inversions es financen fonamentalment amb les transferències de capital rebudes. 

Quant a la comptabilitat de les subvencions cal dir que, en determinades ocasions, 
l’Ajuntament ha comptabilitzat els ingressos per subvencions en el moment de la seua 
concessió sense ajustar-se al criteri general establit en els principis comptables públics 
que disposen que els ens beneficiaris reconeixeran el dret, bé quan es produïsca 
l’increment de l’actiu o bé quan l’ens beneficiari conega de forma certa que l’ens 
concedent ha dictat l’acte de reconeixement de la seua correlativa obligació. 

Pel que fa al nivell d’execució i realització de l’estat de despeses de l’Entitat, interessa 
indicar que presenta percentatges raonables en les seues partides més significatives. 
Hem comprovat, però, que en el capítol VI, “Inversions reals”, ni ha tres partides 
pressupostàries amb uns crèdits definitius de 882.437 euros, que presenten un grau 
d’execució nul. Aquesta circumstància cal relacionar-la amb la deficient execució de les 
subvencions de capital esmentada adés. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Montserrat, per la seua condició d’entitat que forma part de 
l’Administració local, s’integra en l’àmbit subjectiu d’aplicació previst en l’article 3.1.a 
de l’LSCP i per això és aquesta norma legal a la qual s’han de sotmetre els contractes 
formalitzats per l’Ajuntament. 

No obstant això, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en 
vigència de l’LCSP –que es va produir el dia 1 de maig de 2008– i pel que fa als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seua duració i règim de pròrrogues, es regiran 
pel que disposa l’LCAP. 

8.2 Aspectes generals: perfil del contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació administrativa, hem 
comprovat que l’Ajuntament ha creat el perfil del contractant en la seua pàgina web i ha 
inclòs els contractes que formalitza en la plataforma de contractació de la Generalitat. 

8.3 Mostra de contractes  

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, el quadre següent indica el nombre i 
l’import dels contractes formalitzats en l’exercici, detallats per tipus i procediments 
d’adjudicació. 
 

Tipus Procediment 
adjudicació Import Nombre de contractes 

Obres Obert 0 0,0% 0 0,0% 
Negociat 1.383.730,38 91,6% 12 75,0% 
Menors 127.342,32 8,4% 4 25,0% 
Subtotal 1.511.027,70 100,0% 16 100,0% 

Serveis Obert 62.389,50 27,6% 1 5.3% 
Negociat 58.149,77 25,8% 3 15,8% 
Menors 105.175,24 46,6% 15 79,0% 
Subtotal 225.714,51 100,0% 19 100,0% 

Subministraments Obert 0 0,0% 0 0,0% 
Negociat 69.014,28 100,0% 3 100,0% 
Menors 0 0,0% 0 0,0% 
Subtotal 69.014,28 100,0% 3 100,0% 

D’altres Menors 96.505,40 100,0% 9 100,0% 
 Subtotal 96.505,40 100,0% 9 100,0% 
Total contractes 1.902.261,89  47  

Quadre 8 
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A fi de comprovar si els procediments de contractació de béns i serveis de l’Entitat 
s’han ajustat a la legislació aplicable, així com si la formalització dels corresponents 
expedients administratius ha sigut l’adequada, en el quadre següent detallem una mostra 
dels contractes adjudicats en l’exercici de 2009 que han sigut revisats: 

 

Expedient Tipus Descripció Import 
adjudicac. 

CO-12/08 Obres Restitució murs de contenció poliesportiu 107.144 

CO-O1/09 Obres Adequació entorn urbà i implantació serveis bàsics del nou col·legi públic 447.184 

CO-04/09 Obres Construcció dels vestidors de la piscina coberta 130.900 

CO-05/09 Obres Habilitació dependències municipals al C/ Enginyer Llombart 99.351 

Obras 4/09 Obres Contracte excav. arqueològica Castell Alacans 51.696 

1/2009 Serveis Servei de col·laboració en la inspecció de tributs locals S/ liquidació 

4/2009 Serveis Servei de manteniment i explotació de les EDAR 62.390 

C.SU4 Subminis. Contractació amb renting vehicle tot terreny per a la policia local 36.220 

C.SU7 Subminis. Subministrament de 4 dispositius multifunció mitjançant renting 30.312 

Quadre 9 

En el marc de la fiscalització de l’àrea de contractació també hem revisat els contractes 
següents, els quals van ser adjudicats en exercicis anteriors i es trobaven vigents en 
l’exercici 2009: 

 

Expedient Tipus Descripció Import 
adjudicac. 

2/2006 Serveis Manteniment jardins municipals (anual) 59.965 
3/2009 Privats Assegurança de responsabilitat civil Ajuntament 11.667 

Quadre 10 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar si la tramitació de la 
contractació s’adequa a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, 
selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així 
com els documents justificatius i la comptabilitat de la despesa. 

8.4 Fiscalització dels contractes d’obres 

En relació amb les actuacions administratives prèvies dels expedients de contractació 
analitzats, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En cap dels cinc expedients analitzats s’ha formalitzat el preceptiu informe de 
l’òrgan de contractació previst en l’article 22 de l’LCSP, en el qual s’indique la 
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naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i el contingut per a 
satisfer-les, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seua adjudicació. 

- Quant a l’expedient d’obres 4/09, l’informe de la Secretaria de l’Ajuntament 
indica que la contractació s’ajustarà a l’article 154.d de l’LCSP, previst per als 
supòsits en què per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la 
protecció dels drets d’exclusiva, el contracte tan sols puga encomanar-se a un 
empresari determinat, però no s’hi justifiquen aquestes circumstàncies. 

- En els expedients CO-O1/09, CO-O4/09 i CO-O5/09, el projecte bàsic i 
d’execució és aprovat per l’òrgan de contractació malgrat l’informe desfavorable 
de l’arquitecte municipal. 

 L’aprovació es produeix en la mateixa data en què s’emet el citat informe 
desfavorable, sense que existisca cap document en les expedients CO-O1/09 i 
CO-O5/09 que justifique que el redactor dels projectes tècnics haja corregit les 
deficiències expressades per l’arquitecte municipal. 

 En l’expedient CO-O4/09, d’acord amb la documentació revisada van ser 
corregides algunes de les deficiències posades de manifest per l’arquitecte 
municipal, encara que no hem pogut comprovar l’existència d’un informe 
posterior que modifique l’informe desfavorable inicial. 

 D’acord amb el que disposa l’article 109 de l’LCSP, únicament en l’expedient 
CO-O1/09 era preceptiu sol·licitar l’informe de l’arquitecte municipal, i era 
facultatiu en la resta dels supòsits. En qualsevol cas, s’ha d’entendre que, una 
vegada sol·licitat l’informe, l’òrgan de contractació hauria d’haver acordat que 
s’esmenaren les deficiències manifestades per l’arquitecte municipal i no 
aprovar els corresponents projectes tècnics abans de solucionar-les. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de formalització dels 
contractes, ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En el plec de clàusules administratives particulars de l’expedient CO-12/2008, 
s’estableix que no s’admetran proposicions econòmiques per un import diferent 
a l’import de licitació, circumstància que impedeix la presentació de baixes 
econòmiques i que s’haurien d’haver justificat de forma adequada en l’expedient 
administratiu, a fi d’ajustar-se al que disposa l’article 134.1 de l’LCSP, que fa 
referència als criteris per a determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
entre els quals es fa referència al preu. 

- En l’annex II del plec de clàusules administratives particulars de l’expedient 
CO-12/2008, s’estableixen com a criteris d’adjudicació determinades 
circumstàncies que són pròpies de la justificació de la solvència tècnica i 
econòmica de l’empresa i que no s’ajusten als criteris de valoració de les ofertes 
aplegats en l’article 134.1 de l’LCSP. D’altra banda, el dit annex estableix com a 
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criteri d’adjudicació la presentació d’una memòria explicativa de l’execució del 
projecte, circumstància que no té una valoració objectiva i que, en qualsevol cas, 
han de presentar totes les empreses licitadores en les seues ofertes. 

- En l’expedient d’obres 4/09, que es tramita pel procediment negociat, se 
sol·liciten tres ofertes i en constatem que dues empreses no presenten oferta i 
s’adjudica a l’única empresa que la presenta. En l’expedient no hi ha constància 
que les tres empreses a què es va sol·licitar una oferta estiguessen capacitades 
per a executar l’objecte del contracte, raó per la qual no podem concloure que 
s’haja complit el que disposa l’article 162 de l’LCSP. 

- En els expedients CO-O5/09, CO-12/08, CO-O4/09 i obres 4/09, tramitats pel 
procediment negociat, el sistema utilitzat d’invitació d’empreses és per 
comunicació telefònica. Les empreses contactades amb posterioritat retiren la 
documentació de la licitació. 

 Aquest procediment no és el més adequat, ja que l’Entitat no té un control de les 
invitacions realitzades fins que les empreses recullen la documentació, i 
impedeix deixar constatació en l’expedient administratiu de les invitacions 
cursades, tal com disposa l’article 162.5 de l’LCSP. 

- En l’expedient CO-12/2008, l’Ajuntament adjudica l’obra en funció de les 
millores presentades per un dels licitadors. No obstant això, el plec de clàusules 
administratives particulars d’aquest expedient no compleix el que disposa 
l’article 131.2 de l’LCSP, és a dir, que la possibilitat que els licitadors 
oferisquen variants o millores s’indicarà en l’anunci de licitació del contracte i 
es concretarà en quins elements i en quines condicions en queda autoritzada la 
presentació.  

 En aquest sentit, hem comprovat que en l’annex II del plec de condicions que 
regeix aquest procediment de contractació, quan es refereix a les millores, no 
s’especifica, concreta ni valora en quins apartats del projecte es poden presentar, 
sinó que són els licitadors els qui de forma discrecional les concreten i valoren. 

- En cap dels cinc expedients analitzats hi ha constància documental que els 
adjudicataris hagen acreditat la no concurrència d’una prohibició per a contractar 
d’acord amb els mitjans prevists en l’article 62 de l’LCSP. 

- En els expedients CO-01-2009, CO-4/2009 i CO-05/09, no consta l’alta en l’IAE 
de l’empresa adjudicatària, o algun document acreditatiu de què es troben 
exemptes d’aquest impost. 

- En cap dels expedients analitzats hi ha constatació documental que acredite la 
formalització de l’acta de mesurament general i valoració de poder, ni tampoc de 
la presentació del certificat de la Conselleria d’Economia i Hisenda d’estar al 
corrent amb les obligacions tributàries de la Generalitat. En els expedients CO-
01/2009 i CO-04/2009, no consta la justificació del reintegrament dels anuncis. 
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Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients revisats, interessa posar de manifest les circumstàncies 
següents: 

- Contravenint el que disposa l’article 218.3 de l’LCSP, no tenim constatació que 
l’expedient d’obres 4/09 s’haja fet la liquidació del contracte, tot i haver 
transcorregut el termini de garantia d’un any des de la presentació de l’última 
certificació d’obra, que és de juliol de 2009. 

- En el certificat final d’obres de l’expedient CO-12/2008, no es deixa constància 
que les millores proposades per l’adjudicatari hagen sigut executades, d’acord 
amb la proposta presentada al seu dia i que va ser tinguda en compte a l’hora de 
resoldre l’adjudicació. 

- En l’expedient CO-01/2009, la certificació final de l’obra, per un import de 
59.298 euros, es presenta el 30 de desembre de 2009, encara que d’acord amb el 
document comptable s’imputa al pressupost de l’exercici de 2010, circumstància 
que no s’ajusta al principi de la meritació i que afecta al resultat pressupostari de 
l’exercici de 2009. 

8.5 Fiscalització dels contractes de serveis 

El relació amb les actuacions administratives prèvies dels expedients de contractació 
analitzats, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En els expedients 2/2006 i 1/2009, no s’ha formalitzat el preceptiu informe de 
l’òrgan de contractació previst en l’article 22 de l’LCSP, en el qual es detallen la 
naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seua adjudicació. 

- Atenent l’amplitud de les activitats que integren l’objecte del contracte 
formalitzat en l’expedient 1/2009 –en el qual no es detallen els controls que 
l’inspector municipal de tributs ha d’efectuar–, no podem afirmar que el 
contracte s’ajuste al que disposa l’article 277.1 de l’LCSP, el qual prohibeix que 
els contractes tinguen per objecte els serveis que impliquen l’exercici de 
l’autoritat inherent als poders públics. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de formalització dels 
contractes, ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- El plec de clàusules administratives particulars de l’expedient 1/2009 estableix 
en la seua clàusula 3ª, com un dels criteris d’adjudicació, l’experiència en el 
desenvolupament de l’objecte del contracte, que es tracta d’un criteri de 
valoració de la solvència tècnica i professional del contractista i no es pot 
utilitzar amb criteri amb l’adjudicació del contracte. 
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- El plec de clàusules administratives particulars de l’expedient 1/2009 marca un 
límit del 30% a les baixes sobre el preu de licitació, circumstància que no 
s’ajusta a l’article 134.1 de l’LCSP que descriu els criteris de valoració de les 
ofertes i no estableix límits a les baixes econòmiques. Aquesta circumstància ha 
comportat una limitació significativa per a la consecució de l’oferta econòmica 
més avantatjosa. 

- En l’expedient 1/2009, l’òrgan de contractació hauria d’haver fonamentat 
l’adjudicació provisional en un informe previ de caràcter tècnic, en el qual es 
valoraren les ofertes presentades. En l’expedient administratiu no hi ha 
constatació que s’hi haja sol·licitat. 

- En cap dels tres expedients analitzats hi ha constància documental que els 
adjudicataris hagen acreditat la no concurrència d’una prohibició per a 
contractar, segons amb els mitjans prevists en l’article 62 de l’LCSP. 

- Pel que fa a la documentació acreditativa de l’adjudicatari, en l’expedient 1/2009 
no consta la validació de poder ni tampoc el certificat de la Conselleria 
d’Economia i Hisenda d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la 
Generalitat. 

- En l’expedient del contracte 4/2009 no consta la següent documentació 
acreditativa de l’adjudicatari: escriptura o document de constitució de l’empresa, 
estatuts o acte fundacional, habilitació empresarial o professional, si escau; 
escriptura de poder a favor del representant legal, validació de poder, prova de la 
no concurrència d’una prohibició per a contractar i documentació acreditativa de 
solvència de l’empresa. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, quant al contracte 2/2006, interessa posar de 
manifest que va ser adjudicat en l’exercici de 2006 i que a partir de novembre de 2008, 
l’Ajuntament va deixar de pagar l’import dels serveis que prestaven, sense que en 
conste cap raó en l’expedient administratiu. 

Amb posterioritat, el Jutjat Contenciós Administratiu, en la sentència del dia 15 de 
desembre de 2010, va determinar que l’Ajuntament havia de pagar a l’adjudicatària del 
contracte un deute de 37.098 euros pels serveis prestats, 4.741 euros en concepte 
d’interessos de demora i 2.517 euros per interessos legals. Hem comprovat que l’Entitat 
ha iniciat el procediment d’execució de la citada sentència. 

8.6 Fiscalització dels contractes de subministraments 

El relació amb les actuacions administratives prèvies dels expedients de contractació 
analitzats, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En cap dels dos expedients analitzats s’ha formalitzat el preceptiu informe de 
l’òrgan de contractació previst en l’article 22 de l’LCSP en el qual es detallen la 
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naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seua adjudicació. 

- L’expedient C.SU4 fa referència a la contractació mitjançant renting d’un 
vehicle tot terreny per a la policia local, i es promou malgrat un informe previ 
que manifestava que el vehicle utilitzat per la policia local estava en òptimes 
condicions d’ús i que l’Ajuntament podia exercir l’opció de compra per un 
import de 9.800 euros sense necessitat de signar un nou contracte. 

 En l’expedient administratiu no hi ha cap document que justifique les raons per 
les quals l’Entitat no ha optat per exercir l’opció de compra que hauria 
comportat una eficient utilització dels fons públics, d’acord amb un dels 
principis que informen la contractació administrativa aplegada l’article 1 de 
l’LCSP. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de formalització dels 
contractes, ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En els dos expedients analitzats l’òrgan de contractació és la Junta de Govern 
Local que es constitueix com a mesa de contractació, encara que es tractava d’un 
tràmit que no era preceptiu. Hem comprovat que l’Entitat no s’ajusta als diversos 
tràmits establits en l’LCSP per als supòsits en què existeix aquest òrgan de 
valoració de les ofertes presentades i formalitzar una proposta a l’òrgan de 
contractació. 

- En cap dels dos expedients analitzats hi ha constància documental que els 
adjudicataris hagen acreditat la no concurrència d’una prohibició per a 
contractar, segons amb els mitjans prevists en l’article 62 de l’LCSP. 

- En cap dels expedients analitzats hi ha constatació documental que els licitadors 
hagen presentat el certificat de la Conselleria d’Economia i Hisenda d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat, ni la validació de poder 
del representant legal de l’empresa. 

- En l’expedient C.SU4, l’Ajuntament sol·licita l’oferta a sis empreses i solament 
una en presenta l’oferta, que és la que resulta adjudicatària. Aquest fet ens 
permet concloure que no hi ha constància que les empreses a què es va sol·licitar 
l’oferta estiguessen capacitades per a executar l’objecte del contracte, tal com 
exigeix l’article 162 de l’LCSP. 

 Cal tenir en compte que l’Ajuntament, abans d’iniciar l’expedient administratiu, 
va sol·licitar informació a diverses empreses sobre l’objecte del contracte i, amb 
posterioritat, no va convidar a participar en la contractació a les empreses que 
havien facilitat aquesta informació, sobre les quals es tenia la seguretat que 
podien presentar una oferta adequada, circumstància que hauria contribuït a fer 
efectiu el criteri de concurrència que estableix el citat article 162 de l’LCSP. 
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- En cap dels expedients analitzats consta documentalment que s’haja publicat en 
el perfil del contractant la licitació i l’adjudicació definitiva, tal com estableix 
l’article 42.2 de l’LCSP: 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, cal manifestar que en l’expedient C.SU7, 
atenent la data de formalització del contracte, aquest comença la seua execució en 
l’exercici de 2010, sense que s’efectue cap apagament en l’exercici de 2009. 

8.7 Fiscalització dels contractes privats 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem revisat l’expedient d’adjudicació del 
contracte que tenia per objecte l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament, 
per un import d’11.667 euros, que té la consideració de contracte privat d’acord amb el 
que disposa l’article 20.1 de l’LCSP, ja que es troba inclòs en la categoria 6 de l’annex 
II de l’LCSP. 

En virtut del que disposa l’article 20.2 de l’LCSP, els contractes privats es regiran pel 
que fa a la seua preparació i adjudicació, a falta de normes específiques, pel que disposa 
l’LCSP i les seues disposicions de desenvolupament, i s’aplicaran supletòriament les 
restants normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat segons 
corresponga per raó del subjecte o entitat contractant. Quant als efectes i extinció, 
aquests contractes es regiran pel dret privat. 

Hem sol·licitat l’expedient administratiu de preparació i adjudicació del contracte, i 
l’Ajuntament no ens ha facilitat cap document. Aquesta circumstància ens permet 
afirmar que l’Entitat no s’ha ajustat al que disposa l’article 20.2 de l’LCSP, que la 
contractació s’ha formalitzat al marge del que disposa aquest text legal i que 
l’adjudicació s’ha efectuat al marge dels principis de publicitat i concurrència que 
regeixen els contractes de les administracions públiques. 

8.8 Fiscalització dels contractes menors 

En el marc de la fiscalització de l’àrea de contractació de l’Ajuntament de Montserrat 
corresponent a l’exercici de 2009, s’han analitzat els contractes menors següents: 

 
Expedient Tipus Descripció Import 

Resol. 923 Serveis Manteniment i explot. de les EDAR Verge de Montserrat i la Rabassa 17.994 

Resol. 195 Serveis Manteniment i explot. de les EDAR Verge de Montserrat i la Rabassa 17.994 

Resol. 518 Serveis Manteniment i explot. de les EDAR Verge de Montserrat i la Rabassa 17.994 

15 Serveis Reparació posada en marxa EDAR "Mirador de Montserrat". 3.873 

19 D’altres Concerts Setmana Internacional de Música de Cambra 73.800 

Quadre 11 
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En la revisió dels contractes menors que han sigut seleccionats, s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents: 

- Els contractes adjudicats en les resolucions 923, 195 i 598 es refereixen a un 
mateix objecte, el servei de manteniment i explotació de les EDAR de les 
urbanitzacions Verge de Montserrat i la Rabassa que s’ha prorrogat 
successivament per períodes de cent dies cada un. 

 L’anàlisi de la documentació facilitada per l’Ajuntament permet observar que en 
aquest supòsit, l’Entitat hauria d’haver promogut un únic expedient de 
contractació, de conformitat amb el que disposa l’article 74.2 de l’LCSP, a fi de 
garantir el compliment dels principis de publicitat i concurrència. 

 D’altra banda, cal dir que en cap dels tres contractes l’aprovació de la despesa 
s’ha efectuat amb la preceptiva certificació d’existència de crèdit de la 
Intervenció municipal, d’acord amb el que disposa l’article 26.1.k i la disposició 
addicional 2ª.6 de l’LCSP. 

- El contracte conseqüència de la Resolució 15, relatiu al servei de manteniment i 
explotació de l’EDAR de la urbanització Mirador de Montserrat, es va 
formalitzar en data 27 d’octubre de 2009 per un import de 3.873 euros, sense la 
preceptiva existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, i sense ajustar-
se al que disposa l’article 173.5 de l’LRHL que determina que no es podran 
adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels 
crèdits autoritzats en els estats de despeses. Les resolucions que acorden aquest 
tipus de despeses, són nul·les de ple dret, sense perjudici de les responsabilitats 
que pertoquen. 

 Per tant, la dita despesa realitzada en l’exercici de 2009, es va imputar al compte 
413, “Operacions pendents d’aplicar al pressupost”, i la seua imputació 
pressupostària es va traslladar a un exercici posterior, encara que no tenim 
constatació que s’haja tramitat l’ordenació de la despesa i el pagament. 

- Quant al contracte adjudicat en la Resolució 19, l’objecte de la qual és la 
contractació dels Concerts Setmana Internacional de Música de Cambra, cal dir 
que en la mesura que supera el límit de 18.000 euros previst en l’article 122.3 de 
l’LCSP, no podia ser qualificat com a contracte menor. 

 En aquest supòsit, l’Entitat s’hauria d’haver acollit als procediments ordinaris 
prevists en l’LCSP a fi de garantir el compliment dels principis de publicitat i 
concurrència que preveu aqueix text legal i no recórrer a la formalització d’un 
contracte menor. 
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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 Montserrat, i amb independència 
de les conclusions emeses en els apartats 3.1 i 3.2 de l’Informe, formulem les 
recomanacions següents: 

a) L’Ajuntament ha de promoure totes les mesures que estiguen al seu abast per a 
comptar amb un inventari actualitzat de béns i drets, a fi de complir el que 
disposa el Reglament de Béns de les Entitats Locals, i amb un inventari específic 
de caràcter comptable, tal com indiquem en l’apartat 4 de l’Informe. 

b) L’Entitat ha d’ajustar-se als terminis prevists en la normativa vigent per a la 
rendició del Compte General i la seua posterior tramesa a la Sindicatura de 
Comptes, i per a aprovar la liquidació del pressupost, tal com indiquem en 
l’apartat 5.1 de l’Informe. 

c) L’Ajuntament ha de revisar el pla economicofinancer actualment vigent, d’acord 
amb la realitat econòmica i pressupostària actual, ja que no ha complit les 
previsions realitzades en el citat pla per tal de fer efectiu l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, tal com indiquem en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

d) En compliment del que disposa l’article 207 de l’LRHL, el Ple de l’Ajuntament 
ha d’aprovar un acord que determine els terminis i la periodicitat amb què la 
Intervenció municipal ha de trametre informació de l’execució dels pressuposts, 
del moviment de tresoreria per operacions pressupostàries independents i 
auxiliars del pressupost i de la seua situació, tal com indiquem en l’apartat 5.4 de 
l’Informe. 

e) L’Ajuntament ha de valorar el contingut dels diferents informes que elabora la 
Intervenció municipal, tant en la gestió de les nòmines municipals com en la 
concessió de subvencions, a fi d’evitar que en exercicis futurs es repetisquen les 
deficiències posades de manifests en aquests informes i els expedients s’ajusten 
ala normativa jurídica vigent, tal com indiquem en l’apartat 5.5 de l’Informe. 

f) L’exercici adequat de les funcions d’intervenció exigeix que l’Ajuntament 
arbitre procediments que permeten la fiscalització prèvia de les despeses, amb la 
finalitat de garantir que s’ajusten al pressupost vigent i que els procediments no 
incomplisquen la normativa aplicable. Així s’evitaran les circumstàncies 
esmentades en l’apartat 5.5 de l’Informe. 

g) Una adequada gestió economicofinancera de l’Entitat exigeix aprovar el 
pressupost anual abans del 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici que s’ha 
d’aplicar, procurant evitar la pròrroga dels pressuposts de l’exercici anterior. 
Caldrà incloure en el dit pressupost tots els documents que estableix l’article 
166.1 de l’LRHL, tal com indiquem en l’apartat 6.2 de l’Informe. 
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h) L’Ajuntament ha de ser més rigorós en la gestió dels seus pressuposts, ajustar-se 
a les despeses previstes per a cada any i evitar realitzar despeses sense cobertura 
pressupostària que condicionen la gestió d’exercicis pressupostaris futurs, ja que 
se n’han d’aprovar els corresponents reconeixements extrajudicials de crèdits. 
Caldrà evitar que es produïsquen les circumstàncies descrites en l’apartat 7.1 de 
l’Informe. 

i) Cal que l’Ajuntament elabore un estat propi de despeses amb finançament 
afectat que s’ajuste al que disposa la regla 50.1 de la ICAL, de forma que no es 
registren desviacions de finançament negatives en els supòsits en què no s’hagen 
reconegut obligacions, tal com indiquem en l’apartat 7.1 de l’Informe. 

j) L’Entitat ha d’adoptar les mesures necessàries per a incrementar el grau de 
realització dels drets reconeguts pendents de cobrament tant en l’exercici corrent 
com d’exercicis tancats, i valorar la possibilitat d’instrumentar els mecanismes 
de delegació i col·laboració prevists en els article 7 i 8 de l’LRHL, tal com 
indiquem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

k) L’Ajuntament ha de fer una anàlisi rigorosa dels saldos pendents de cobrament 
de l’estat d’exercicis tancats per a regular tots el que no puga cobrar, tal com 
indiquem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

l) L’Entitat ha de revisar els criteris establits en les bases d’execució del pressupost 
per a determinar els saldos de cobrament dubtós i concretar amb major precisió 
les especials característiques que justifiquen no rebre aquesta consideració una 
vegada superat el termini de dos anys establit amb caràcter general. Al seu torn, 
haurà de concedir una consideració idèntica a tots els ingressos tributaris, tal 
com indiquem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

m) En la imputació comptable de les seues operacions econòmiques, especialment 
pel que fa a la comptabilitat de les subvencions, l’Ajuntament s’ha d’atendre a 
criteris regulats en els principis comptables públics, tal com indiquem en 
l’apartat 7.2 de l’Informe.  

n) En la formació dels expedients de contractació, l’Entitat ha de procurar que es 
formalitzen totes les actuacions prèvies, entre les quals es troben els informes en 
què es detallen les necessitats que s’han de cobrir amb el contracte, els informes 
de la Secretaria sobre els plecs de clàusules administratives particulars i els 
certificats d’existència de crèdit de la Intervenció municipal, d’acord amb el que 
hem expressat en els apartats 8.4, 8.5 i 8.6 de l’Informe. 

o) En els expedients administratius en els quals no es promoga una concurrència 
efectiva, l’Ajuntament ha de procurar –d’acord amb el que disposa l’LCSP–, que 
les circumstàncies que permeten aquests procediments excepcionals queden 
justificades de forma adequada en els expedients administratius, per tal d’evitar 
que es produïsquen les situacions descrites en l’apartat 8.4 de l’Informe. 
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p) En els supòsits en què existisquen informes desfavorables dels serveis tècnics 
municipals sobre els projectes d’obres, l’Entitat intentarà esmenar les 
deficiències manifestades en aquests informes, amb anterioritat a l’aprovació 
dels projectes tècnics, d’acord amb el que hem expressat en l’apartat 8.4 de 
l’Informe. 

q) En l’elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars dels 
expedients de contractació, l’Ajuntament ha de garantir que en exercicis futurs 
no s’apleguen les circumstàncies posades de manifest en els apartats 8.4 i 8.5 de 
l’Informe, a fi que es produïsca una concurrència efectiva entre els diferents 
licitadors. 

r) L’Entitat ha d’establir instruments que permeten que en els supòsits en què es 
recórrega al procediment negociat, es deixen constatació en els expedients de les 
invitacions cursades i que es realitzen a favor d’empreses que es troben 
capacitades per a presentar una proposta i al mateix temps garantisca que es 
puga valorar un mínim de tres ofertes alternatives, per a evitar les situacions 
comentades en els apartats 8.4, 8.5 i 8.6 de l’Informe. 

s) En la tramitació dels expedients administratius, l’Ajuntament ha de fer perquè 
els adjudicataris aporten tots els documents que estableix l’LCSP, en especial 
aquells que garantisquen la idoneïtat de l’adjudicatari per a executar l’objecte del 
contracte, segons hem fet referència en els apartats 8.4, 8.5 i 8.6 de l’Informe. 

t) En la preparació i adjudicació dels contractes privats, l’Entitat ha de garantir que 
s’apliquen els preceptes de l’LCSP, d’acord amb el que prescriu l’article 20.2 
d’aquest text legal, a fi que resulten aplicables els principis que regeixen la 
contractació de les administracions públiques i no es reitere la situació posada de 
manifest en l’apartat 8.7 de l’Informe. 

u) L’Ajuntament ha de gestionar amb rigor el recurs del contracte menor, el qual ha 
de ser aplicat solament en aquells supòsits en què ho permeta l’LCSP, garantir el 
compliment dels procediments ordinaris d’adjudicació que hi preveu i comptar 
amb el crèdit pressupostari adequat i suficient, d’acord amb l’anàlisi efectuada 
en l’apartat 8.8 de l’Informe. 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986, així com l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà del qual tingué coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització, que 
va ser tramés als gestors de l’ajuntament fiscalitzat perquè, en el termini concedit, si 
calia, hi formularen al·legacions. 

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

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’ha emès sobre 
aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o 
no–, 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 Comptes i 60.2.e del seu Reglament i, en compliment del 
Programa Anual d’Actuació 2011 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 22 de desembre de 2011, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

 

València, 22 de desembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 
 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
ANUALS 

  



EXERCICI 2009

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Variació actius financers

9.  Variació passius financers

TOTAL INGRESSOS

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Remuneracions  personal
2.    Compra béns i serveis

3.    Interessos
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Variació actius financers
9.    Variació passius financers

TOTAL DESPESES

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

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

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

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

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

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

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

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

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

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

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

1.939.095

500.000

1.500.626
1.224.961

112.229
0

53.940
0
0

5.330.851

1.939.095

500.542
1.549.485

1.608.211
112.229

0

2.431.662
1.533.584

0

9.674.808

0 0

0
3

31
0

   --

4.408
   --
   --

542
48.859

383.250
0
0

2.377.722
1.533.584

0

4.343.958 81

2.098.417

-15.272
1.142.304
1.595.301

129.245
0

2.403.974
0
0

7.353.969

1.837.508

-144.672
954.269

1.474.776
129.245

0
692.254

0
0

4.943.380

29

0
16
22

2
0

33
0
0

100

108

-3
74

99
115
   --
99

0

   --

76

88

947
84
92

100
   --
29
   --
   --

67

260.909
129.400
188.035

120.524
0
0

1.711.720
0
0

2.410.589

2.816.066

1.343.917

62.497
905.046

68.324
30.000

0
105.000

5.330.851

2.807.801
1.917.414

162.751
708.334

3.733.763
283.591

0
61.154

9.674.808

-8.266
573.497
100.254

-196.711
3.665.439

253.591
0

-43.846

4.343.958

0
43

160
-22

5.365
845

   --
-42

81

2.701.474
1.855.653

162.751
701.949

1.570.982
31.076

0
59.207

7.083.093

2.658.173
1.521.392

162.751
125.204

1.366.024
16.834

0
59.207

5.909.586

38
26

2
10
22

0
0

1

100

96
97

100
99
42
11
   --
97

73

98
82

100
18
87
54
   --

100

83

43.301
334.261

0
576.745
204.958

14.242
0
0

1.173.506

0 0 0 270.876 -966.206 1.237.083

3.003.231

1.644.994

58.412

1.644.994

808.504

1.008.509

18.7210 27 2.117.593

0 0 61 636.485

7.353.969
7.083.093

270.876

1.381.783
0

-609.639

1.105.325

15.057.763
15.690.749

472.339

4.765.004

2.410.589

2.117.593
278.819

173.357

41.997

3.388.845

1.173.506

636.485

1.578.854

0

472.339

2.436.261

-761.119

1.848.498

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

0

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46172MONTSERRAT CIF: P4617400IId. Entitat: 7.132

  6.421POBLACIÓ(01-01-09):

 

6.    Desviacions positives de finançament 2.262.298

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant

 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia

10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

73%
83%

1.103
250
23%

76%
67%

100%

65

-95

 6. Període mitjà de pagament 57

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 80%
13. Realització pags. pressups. tancats 61%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 27%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

14%

155%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant

2.  Càrrega financera global

3.  Càrrega financera global per habitant

4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal

10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats

12.  Tranferències
13. De risc

1.145

4%
35

-6%
502

5%

98%

29%

47%

35%
407%

-615%

330.083

44%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

77%

85%
1.148

302
26%

88
78%

83%
89%

64
50%

3396%
73%
37%

51%
175%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

1.179
9%
74

3%
541

-194.566.148
10%

95%
24%
47%

23%
456%

-173%

46%



EXERCICI 2009

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46172MONTSERRAT CIF: P4617400IId. Entitat: 7.132

  6.421POBLACIÓ(01-01-09):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

33.406.704

26.243.721
49.935

6.917.082
0
0

195.967

0

0

5.105.984

0

38.512.687

29.161.726

26.957.845

0
1.030.684
1.173.197

937.252
4.075.804

0

38.512.688

87%

68%

0%

18%
0%
0%
1%
0%
0%

13%
0%

100%

76%

70%
0%
3%
3%
2%

11%
0%

100%

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

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

48.772

48.772

0

0

4.662.370
2.652.748

0
0

252.354
1.772.145

-14.877

796.0630%

31%

12%

   f. Despeses financeres i assimilables

1%
1%

0%
0%

82%
46%

0%
0%
4%

0%

                                         ESTALVI 1.173.197                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

236

277

124%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

170%

22%

4%

121%

   II. Deutors 4.633.644 12%

  III. Inversions financeres temporals 0 0%
  IV. Tresoreria 472.339 1%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 4.337.906 11%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 1.117.909 3%
    III. Creditors 3.219.997 8%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 4.075.804 11%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

900.109
885.567
14.542

107.097
0
0

0

35.745
71.352

0%

1%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

16%
15%

0%

2%

0%
0%
0%

1%

1. Endeutament per habitant

VALOR

809

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

796.063

0
2.172.000

2.176.843
-4.843

304.704

4.051

0
252.371

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
12%

0%
32%

32%
0%

4%
0%

4%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

48.282

0
0

3.138.449

1.624.802
46.924

0

1.466.722

480.331
478.273

0%

7%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

46%

24%

1%
0%

21%

7%

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

0

0
2.058

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

4.075.804

0

0

0

4.075.804 D'altres deutes a curt termini 1.117.909

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

1.117.142

0

0

766

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2009 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 4.032.054

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 43.750

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 4.075.804

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

6.- Deutes amb entitats de crèdit = Estat del deute  Incidència

AGREGAT

585

AGREGAT

90
175

266%

312%
28%

21%

126%



EXERCICI 2009

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

DESPESES 2008

1.1  Òrgans de govern

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46172MONTSERRAT CIF: P4617400IId. Entitat: 7.132

  6.421POBLACIÓ(01-01-09):

1.2  Administració general

2.2  Seguretat i protecció civil

3.1 Seguretat i protecció social

3.2 Promoció social

4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4  Benestar comunitari

4.5  Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials

5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions

5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística

6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca

7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme

9.1 Transferències a administracions públiques

0.1 Deute públic

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 215,46

113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 43,97

114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 8,33

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 37,44

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 11,91
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,67
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 104,10

321.  Taxes per ocupació de la via pública 0,00

322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,00

323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00

324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00

340.  Preus públics per serveis de caràcter general 6,21

341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00

342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00

350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00

351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 0,00

352.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària 0,00

360.  Contribucions especials per obres 13,23

361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis 0,00

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

20,00

296,97

99,25

97,55

1,79

0,00
130,71
94,31
96,19

134,81
4,97

80,61

1,56

4,97
0,00
0,00

34,96
2,62

0,00

0,00

1,59
0,00
0,00

0,25

0,00

2009 %

263,09

43,44

7,01

-2,38

10,29

0,97
125,98

0,00
0,00

0,00
0,00
6,26
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10,31

0,00

20082009 %

130.  Impost sobre activitats econòmiques 11,1613,27
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,000,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,000,00

172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,000,00
  19.  Imposts directes extingits 0,000,00

270.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat 0,000,00
271.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
272.  Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals 0,000,00

  29.  Imposts indirectes extingits 0,000,00

DESPESES 2008

1.1  Òrgans de govern

2009 %

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

1.   Serveis de caràcter general 316,97

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 99,25

3. Seguretat, protecció i promoció social 99,35

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 460,99

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 87,14

6.   Regulació econòmica de caràter general 37,58

7.   Regulació econòmica de sectors productius 1,59

9.   Transferències a administracions públiques 0,25

0    Deute públic 0,00

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

140.210

1.2  Administració general 1.515.188

2.2  Seguretat i protecció civil 637.669

3.1 Seguretat i protecció social 604.449

3.2 Promoció social 9.092

4.1 Sanitat 10.777
4.2 Educació 490.095
4.3 Habitatge i urbanisme 923.299
4.4  Benestar comunitari 1.037.845
4.5  Cultura 668.394
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 16.619

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 405.887
5.2 Comunicacions 8.238
5.3 Infraestructures agràries 4.630
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 372.457
6.2 Regulació comercial 33.807

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0

7.2 Indústria 0
7.3 Energia 7.276
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 0

9.1 Transferències a administracions públiques 1.688

0.1 Deute públic 0

128.429

1.906.852

637.285

626.381

11.521

0
839.317
605.567
617.616

865.602
31.939

517.596

10.001

31.908
0
0

224.449
16.843

0

0

10.209
0
0

1.579

0

-8%

26%

0%

4%

27%

-100%
71%

-34%
-40%

30%
92%

28%

21%

589%
 --
 --

-40%
-50%

 --

 --

40%
 --
--

-6%

 --

1.   Serveis de caràcter general 1.655.3972.035.280 23%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 637.669637.285 0%

3. Seguretat, protecció i promoció social 613.541637.902 4%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 3.147.0292.960.041 -6%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 418.756559.505 34%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 406.264241.291 -41%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 7.27610.209 40%

9.   Transferències a administracions públiques 1.6881.579 -6%

0    Deute públic 00  --

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 26/03/2009
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 24/05/2010
3.    Data d'elaboració del compte 09/07/2010
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 15/07/2010
5.    Data d'inici de l'exposició 27/07/2010
6.    Data de presentació del compte general al Ple 23/09/2010
7.   Data d'aprovació del compte general 23/09/2010

6.887.6207.083.093 3%

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

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,000,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,000,00
220.  Imposts especials 0,000,00

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

22%
-1%

-16%

-106%

-14%

45%
21%

--

 --
1%

--

--

--

--
--

-22%

--

19%
--

 --

 --
--

--
--
--

 --

 --

--
 --

8.   Data d'enviament del compte general (*) 12/04/2011

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe
(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

23,03

248,84

104,72

99,27

1,49

1,77
80,49

151,63

170,45
109,77

2,73

66,66
1,35
0,76
0,00
0,00

61,17

5,55

0,00

0,00

1,19
0,00
0,00

0,28

0,00

-13%

19%

-5%

-2%

20%

-100%
62%

-38%

-44%
23%
82%

21%

15%
554%

 --
 --

-43%

-53%

 --

 --

33%
 --
 --

-11%

 --

271,87 17%

104,72 -5%

100,76 -1%

516,84 -11%

68,77 27%

66,72 -44%

1,19 33%

0,28 -11%

0,00  --

0,00  --

 --
 --
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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ESBORRANY 
DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 

2009 DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT 

 

I. INTRODUCCIÓ 

Els dies 24 i 30 de novembre de 2011 es van trametre a l’alcalde-president de 
l’Ajuntament de Montserrat i a la senyora Laura Sanjuán Campos, alcaldessa-presidenta 
de l’Ajuntament durant l’any 2009, sengles exemplars de l’esborrany de l’informe de 
fiscalització efectuat en l’Entitat, d’acord amb el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació per a l’any 2011.  

En el dit tràmit s’ha rebut un escrit d’al·legacions de l’alcalde-president de l’Entitat, de 
data 8 de desembre de 2011, amb data de registre d’entrada en la Sindicatura de 
Comptes de 9 de desembre de 2011. 

Com és habitual, aquest informe l’hem elaborat perquè el Consell de la Sindicatura 
puga valorar l’escrit d’al·legacions presentat i, si escau, modificar l’actual redacció de 
l’informe de fiscalització de l’Ajuntament de Montserrat. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 3.1, paràgraf 2n de la pàgina 7 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En la base 50 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 
de 2009, es diu que es consideraran ingressos de difícil recaptació els que tinguen una 
antiguitat igual o superior a dos anys, tret que les especials característiques del dret o del 
deutor justifiquen una altra consideració. 

En aquest sentit la Intervenció de l’Ajuntament ha considerat que per al cas dels imposts 
i taxes, seran de cobrament dubtós aquells ingressos que l’Administració no puga exigir 
el pagament per haver prescrit, que son els que tenen una antiguitat superior a quatre 
anys. 

Pel que fa a les contribucions especials, s’han liquidat en diversos exercicis i són 
ingressos que es vinculen al subjecte passiu com a conseqüència d’obtenir un benefici o 
d’un augment de valor dels seus béns, de la realització d’obres públiques per part de 
l’Ajuntament, circumstància que implica que l’Entitat podria recórrer judicialment el 
dret de cobrament que té per l’execució de les dites obres. 

En últim lloc, en relació amb les quotes urbanístiques, s’indica que tenen un clar 
caràcter especial i unes possibilitats de cobrament a llarg termini, ja que es tracta de 
càrregues que són conseqüència d’actuacions urbanístiques que l’Ajuntament ha 
efectuat de forma directa. 
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Comentaris: No compartim el criteri expressat en l’escrit d’al·legacions, tal com 
detallem en l’esborrany de l’informe de fiscalització. Cal dir que una cosa és que uns 
ingressos hagen prescrit –fet que aconsellaria anul·lar-los– i una altra que siguen 
considerats saldos de cobrament dubtós, que és la qüestió que estem tractant. 

Considerem que l’Entitat ha de mantenir el mateix criteri per a tots els ingressos de 
naturalesa tributària, independentment que es tracte d’imposts, taxes o contribucions 
especials, ja que no existeix justificació objectiva perquè es concedisca un tractament 
diferent a ingressos que tenen la mateixa naturalesa jurídica. 

Quant als ingressos que provenen de les quotes urbanístiques, no formulem cap 
observació en l’esborrany de l’Informe de fiscalització respecte al criteri seguit per 
l’Entitat per a considerar-los com a saldos de cobrament dubtós. 

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

2.- Apartat 5.3, paràgraf 4t de la pàgina 12 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En matèria d’ingressos, en l’exercici de 2009, en termes totals, 
es van reconèixer més ingressos dels prevists en el pla d’estabilitat, complint les 
previsions de l’Entitat. Les desviacions més importants sorgeixen com a conseqüència 
de la caiguda d’ingressos del sector de la construcció. 

Pel que fa a les despeses, les previsions s’incompleixen en els capítols 2 i 6, en aquest 
últim cas com a conseqüència de subvencions de capital destinades a les obres. En la 
resta dels capítols pressupostaris es van reconèixer obligacions per davall de les 
previsions del pla d’estabilitat. 

D’altra banda, cal tenir en compte la conjuntura econòmica del país, així com la realitat 
econòmica d’un Ajuntament com el de Montserrat, el qual només de l’ICIO liquidava 
més de dos milions d’euros. 

En últim lloc, s’indica que el pla és una previsió, encara que es refereix en realitat a 
cada un dels exercicis, puix que s’hi determinen les necessitats reals de consignació 
pressupostària. 

Comentaris: Els arguments que es recullen en l’escrit d’al·legacions no afegeixen res de 
nou a les circumstàncies que es van tenir en compte en el moment de la redacció de 
l’esborrany de l’Informe, i podem afirmar que constitueixen una confirmació de les 
conclusions que expressa la Sindicatura de Comptes en el dit esborrany de manera 
detallada. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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3.- Apartat 5.3, paràgraf 4t de la pàgina 15 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: S’expressa que és habitual el reconeixement dels ingressos 
provinents de subvencions, quan es rep formalment la resolució de l’ens concedent i no 
en el moment en què es realitza l’ingrés. En aquest context, es van ajustar per al càlcul 
de l’estabilitat pressupostària les subvencions de capital excepcionals, que són les 
referides al pla E i no les del capítol 4 del pressupost, que l’Ajuntament percep 
normalment. 

Comentaris: Es tracta d’una al·legació que no es troba suficientment justificada. En 
l’esborrany de l’Informe es posa de manifest que l’Ajuntament no reconeix els 
ingressos per subvencions, tant corrents com de capital, d’acord amb els criteris de 
comptabilitat aprovats per l’IGAE i, al mateix temps, es confirma que no s’hi està 
realitzant correctament, ja que es reconeixen amb la resolució de l’ens concedent. 

Pel que fa al càlcul de l’estabilitat pressupostària, es fa referència al fet que no s’ha de 
realitzar l’ajust dels drets reconeguts per transferències corrents en els supòsits de 
subvencions que són rebudes amb continuïtat, circumstància que no s’ajusta a la 
normativa vigent. 

En el càlcul d’estabilitat pressupostària es tenen en compte els ingressos líquids 
provinents de les subvencions i, en aquest supòsit, no se n’ha efectuat l’ajust, amb 
independència que aquests ingressos no s’haurien d’haver reconegut anteriorment, 
d’acord amb la normativa comptable aplicable. 

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

4.- Apartat 8.4, paràgraf 2n de la pàgina 29 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Quant a l’informe de necessitat i idoneïtat del contracte amb el 
qual ha de començar un expedient de contractació, l’Ajuntament al·lega que no té per 
què tenir ineludiblement la forma d’informe, puix que no ho exigeix així l’article 22 de 
l’LCSP, sinó que pot ser perfectament una providència de l’Alcaldia, que és el que es fa 
en tots els expedients de contractació de l’Entitat. 

Comentaris: Amb independència que l’article 22 de l’LCSP no concreta que la 
necessitat i idoneïtat del contracte s’haja de plasmar en un informe, cal tenir en compte 
que es tracta d’un document bàsic i fonamental per a l’inici d’un procediment de 
contractació, i una providència de l’Alcaldia no resulta l’opció més adequada. 

No obstant això, cal dir que les providències revisades en cap moment s’ajustarien a les 
exigències de l’article 22 de l’LCSP, el qual estableix que aquest document haurà de 
determinar amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir 
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les. 
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Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

5.- Apartat 8.4, paràgraf 2n de la pàgina 29 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: S’indica que el secretari de l’Entitat, en data 20 de novembre de 
2008, va emetre un informe en el qual es diu que el plec de clàusules administratives 
particulars redactat per a la contractació s’ajusta al que disposa l’LCSP. 

Comentaris: Aquest document, que s’aporta ara, no es trobava entre la documentació 
que conformava l’expedient de contractació i que es va facilitar a la Sindicatura de 
Comptes per a revisar-lo. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa la supressió del paràgraf 3r de la pàgina 29 de 
l’esborrany de l’Informe. 

6.- Apartat 8.4, paràgraf 4t de la pàgina 29 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En la mesura en què l’objecte del contracte és una prospecció 
arqueològica en la qual es disposa de l’autorització de la conselleria competent, per a 
l’Ajuntament queda suficientment justificada l’especialització dels treballs i la seua 
inclusió en l’apartat d de l’article 154 de l’LCSP. 

Comentaris: La circumstància que existisca l’informe preceptiu de la conselleria 
competent no justifica que l’òrgan de contractació i pel que fa a l’aprovació de 
l’expedient de contractació, no deixe constància de les raons que justifiquen que la dita 
aprovació s’ha d’ajustar als termes regulats en l’article 154.d de l’LCSP. 

D’altra banda, cal tenir en compte que es tracta de dues administracions públiques 
diferents i de documents que tenen finalitat diversa, d’acord amb els procediments en 
què es formalitzen. 

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

7.- Apartat 8.4, paràgraf 5è de la pàgina 29 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que els projectes bàsics i d’execució 
d’aquests contractes es van aprovar de forma condicional a l’espera que posteriorment 
s’esmenaren les deficiències posades de manifest per l’arquitecte municipal. 

En el context expressat, malgrat que l’arquitecte no va elaborar un informe favorable 
posterior, els projectes van ser esmenats per l’equip redactor abans de la seua 
adjudicació. 

Comentaris: En l’escrit d’al·legacions no s’aporta documentació nova que permeta 
complementar la que va ser revisada durant les tasques de fiscalització efectuades. En 
aquest sentit, els arguments que s’expressen en el dit escrit comporten la confirmació de 
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la circumstància posada de manifest en l’esborrany de l’Informe de fiscalització, és a 
dir, que no hi ha informe favorable de l’arquitecte dels projectes bàsics i d’execució. 

No s’aporta cap document que justifique, tal com afirma l’Ajuntament, que els projectes 
van ser aprovats condicionalment i que s’hi esmenaren les deficiències posades de 
manifest per l’arquitecte municipal. 

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

8.- Apartat 8.4, paràgraf 3r de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament opina que com a criteri per considerar mitjançant 
judici de valor i d’acord amb l’article 134 de l’LCSP, sí que es pot incorporar entre els 
criteris d’adjudicació una memòria constructiva. 

Comentaris: La incorporació com a criteri de valoració d’una memòria constructiva, tal 
com realitza l’Entitat, s’ha de considerar com un criteri de justificació de solvència 
tècnica i econòmica de l’empresa i no com un criteri de valoració d’ofertes, tal com 
disposa l’article 134 de l’LCSP. 

En qualsevol cas, interessa manifestar que en l’anàlisi de la documentació que es troba 
en l’expedient, no es va poder comprovar la constitució d’un comitè d’experts aliens a 
l’òrgan de contractació i especificats en el plec de clàusules administratives particulars, 
a fi de valorar els criteris la quantificació dels quals depenga de judicis de valor, tal com 
estableix l’article 134 de l’LCSP. 

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

9.- Apartat 8.4, paràgraf 4t de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament sol·licita tres ofertes tal com estableix l’article 
162 de l’LCSP i dos empresaris van enviar sengles escrits agraint la invitació, però 
comunicant que no tenien intenció de licitar. La legislació no estableix l’obligatorietat 
d’acreditar prèviament la capacitat per a contractar. 

D’altra banda s’indica que en l’Ajuntament no hi ha un registre en què conste la 
capacitat per a contractar i que, en qualsevol, l’Entitat ho pot comprovar per les 
activitats que duen a terme les empreses. 

Comentaris: El mitjà pel qual l’Ajuntament verifique la capacitat de contractar és 
potestat de l’Entitat però, en qualsevol cas, en l’expedient ha d’haver constància 
documental que les empreses consultades tenen capacitat per a executar el contracte, tal 
com exigeix l’article 162 de l’LCSP, i açò és el que manifestem en l’esborrany de 
l’Informe. 



- 6 - 
 

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

10.- Apartat 8.4, paràgrafs 5è i 6è de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta en l’escrit d’al·legacions que encara 
que inicialment no va deixar constatació en l’expedient administratiu de les invitacions 
a les empreses, amb posterioritat, quan les empreses passen a recollir la documentació, 
signen un rebut que permet justificar que han sigut invitats i que han arreplegat la 
informació. 

Comentaris: En l’escrit d’al·legacions es detalla el procediment que l’Ajuntament 
manifesta que desenvolupa, però no s’aporta cap document ni cap dada que permeta 
reconsiderar el que posem de manifest en el paràgraf de l’Informe a què es presenta 
l’al·legació. 

En l’informe no es fa referència a incompliments en la normativa de selecció dels 
adjudicataris, sinó que es tracta que l’Entitat articule uns procediments adequats per a 
formalitzar les invitacions a les empreses, que en deixe constància en els expedients 
administratius i en garantisca que es convide a empreses que estiguen capacitades per a 
l’execució de les obres. 

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

11.- Apartat 8.4, paràgraf 7è de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’indica que en l’annex II del plec de 
clàusules administratives particulars s’apleguen els criteris d’adjudicació i, entre 
aquests, s’ofereix la possibilitat que es presenten millores que puguen realitzar-se 
respecte al projecte general. S’esmenta també que en l’apartat corresponent del plec, 
s’expressen les condicions en què poden presentar-se. 

Comentaris: Es tracta d’una al·legació que no està justificada adequadament, ja que hem 
comprovat que en cap part del plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
es concreten els elements sobre els quals es poden presentar millores, ni tampoc no es 
regulen les condicions de presentació de les millores. 

Podem afirmar que es deixa a criteri dels licitadors la proposició de les millores, sense 
que s’establisquen criteris perquè l’Ajuntament les valore econòmicament. D’acord amb 
l’article 131 de l’LCSP, és l’Entitat qui ha de detallar quins elements i en quines 
condicions queda autoritzada la presentació de les millores. 

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



- 7 - 
 

12.- Apartat 8.4, paràgraf 2n de la pàgina 31 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament entén que la declaració responsable per part de les 
empreses licitadores –atorgada davant de l’òrgan de contractació i sempre assistit pel 
secretari de l’Entitat–, acompleix el que exigeix l’article 62.1 de l’LCSP, en el sentit 
que la declaració responsable s’haurà d’atorgar davant de l’autoritat administrativa, un 
notari públic o un organisme professional qualificat. 

Comentaris: Els arguments que expressa l’Ajuntament en el seu escrit d’al·legacions 
són adequats sempre que es deixe constància documental en l’expedient del dit tràmit. 

En els expedients de contractació revisats, no hi ha constatació documental del que ha 
manifestat l’Ajuntament i tampoc no l’ha aportada adjunta a l’escrit de les al·legacions 
presentades. 

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

13.- Apartat 8.4, paràgraf 4t de la pàgina 31 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit de les al·legacions s’indica que el mesurament de 
l’obra realment executada es troba en la certificació final de l’obra que signen les parts 
que intervenen. 

Pel que fa a la validació de poder, es fa referència al fet que en tots els expedients es 
troben les escriptures de poder dels representants degudament confrontades i que es pot 
deduir que el poder presentat és suficient. 

Quant al certificat de la Conselleria d’Economia i Hisenda d’estar al corrent amb les 
obligacions fiscals de la Generalitat, l’Ajuntament al·lega que això caldria si el poder 
adjudicador fos la Generalitat, però no en el cas en què l’adjudicador siga una entitat 
local. 

Respecte al reintegrament dels anuncis, segons el que s’indica en l’escrit d’al·legacions, 
sempre s’exigeix al contractista en el moment de tramitar la fiança definitiva, que és 
quan es realitza la liquidació del contracte, i aquesta no s’efectua fins que transcorre el 
termini de garantia establit en el plec de clàusules administratives particulars. 

S’indica que la liquidació es tramita, en qualsevol cas, al marge de l’expedient de 
contractació i, pel que fa a l’expedient CO-12/2008, s’adjunta la liquidació realitzada 
pel contractista. Respecte d’altres expedients, no se’ls ha exigit el pagament dels 
possibles anuncis perquè encara no ha transcorregut el termini de garantia. 

Comentaris: Es considera que el supòsit que la certificació final de l’obra tingués els 
efectes jurídics de l’acta de mesurament general, s’hauria previst de forma expressa en 
l’LCSP i en aquest text legal no s’expressa aquesta equivalència. D’altra banda, en 
l’article 218 de l’LCSP queda suficientment clara la distinció entre la certificació final 
d’obra i l’acta de mesurament general. 
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Quant a la circumstància d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, cal entendre 
que s’ha de produir no sols amb l’administració contractant, sinó amb  qualsevol 
administració pública, inclosa l’Administració de l’Estat i l’autonòmica. 

Pel que fa a la manca d’evidència en els expedients de la valoració de poder, cal 
observar que si l’LCSP havia volgut que l’escriptura pública d’atorgament de poder fos 
un document suficient, s’hauria regulat d’aquesta manera. En el dit text legal s’exigeix 
la valoració de poder i aquest no consta en cap dels expedients revisats. 

Per acabar i respecte al reintegrament de la publicitat, cal indicar que amb l’escrit 
d’al·legacions s’adjunta la documentació de liquidació de diversos expedients que s’han 
formalitzat amb posterioritat a la fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes, 
encara que no s’ha presentat respecte els expedients CO-01/2009 i CO-04/2009. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa la modificació del paràgraf 4t de la pàgina 31 
de l’esborrany que quedaria redactat així: “- En cap dels expedients analitzats hi ha 
constatació documental que acredite la formalització de l’acta de mesurament general i 
valoració de poder, ni tampoc de la presentació del certificat de la Conselleria 
d’Economia i Hisenda d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de la 
Generalitat. En els expedients CO-01/2009 i CO-04/2009, no consta la justificació del 
reintegrament dels anuncis”. 

14.- Apartat 8.4, paràgraf 6è de la pàgina 31 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’expressa que en l’expedient d’obres 
4/09 es fa la liquidació de l’obra en la certificació número 3, tal com consta en aquest 
document, circumstància que confirma l’informe efectuat pel tècnic municipal. 

Comentaris: Cal dir que es tracta de dos documents diferents. La certificació final de 
l’obra es realitza quan s’acaba l’obra, i la liquidació del contracte té lloc quan s’acaba el 
termini de garantia de l’obra, amb objectius molt diferents. 

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

15.- Apartat 8.5, paràgraf 2n de la pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb l’informe de necessitat i idoneïtat del contracte, 
amb el qual ha de començar un expedient de contractació, l’Ajuntament al·lega que no 
s’ha de formalitzar necessàriament com un informe, puix que l’article 22 de l’LCSP no 
ho exigeix així, sinó que pot ser una providència de l’Alcaldia, que és el que ha emprat 
l’Entitat en tots els expedients de contractació. 

Comentaris: Amb independència que l’article 22 de l’LCSP no concreta que la 
necessitat i idoneïtat del contracte s’haja de plasmar en un informe, cal tenir en compte 
que es tracta d’un document bàsic i fonamental per a iniciar un procediment de 
contractació, i una providència de l’Alcaldia no resulta l’opció més adequada. 
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No obstant això, cal indicar que les providències revisades en cap moment s’ajustarien a 
les exigències de l’article 22 de l’LCSP, el qual estableix que aquest document haurà de 
determinar amb exactitud la naturalesa i extensió de les necessitats que poden cobrir-se 
amb el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les. 

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

16.- Apartat 8.5, paràgraf 3r de la pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: S’adjunten sengles informes de la Intervenció de l’Ajuntament 
en els quals es deixa constància de l’existència de consignació pressupostària adequada i 
suficient en els expedients 1/2009 i 2/2006. 

Comentaris: La documentació que aporta l’Ajuntament en el tràmit d’al·legacions no 
constava en els expedients de contractació revisats per la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 3r de la pàgina 32 de 
l’esborrany de l’Informe. 

17.- Apartat 8.5, paràgraf 4t de la pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: S’adjunten sengles informes de la Secretaria de l’Ajuntament en 
els quals s’informen els plecs de clàusules administratives particulars dels expedients 
2/2006 i 4/2009. 

Comentaris: La documentació que aporta l’Ajuntament en el tràmit d’al·legacions no 
constava en els expedients de contractació revisats per la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 4t de la pàgina 32 de 
l’esborrany de l’Informe. 

18.- Apartat 8.5, paràgraf 5è de la pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: S’indica en l’escrit d’al·legacions que l’objecte del contracte 
1/2009 queda perfectament establit en el plec de clàusules administratives particulars i 
que, en cap cas, es refereix a funcions i actuacions que impliquen exercici d’autoritat. 

Comentaris: No compartim els arguments que utilitza l’Ajuntament en l’escrit 
d’al·legacions, ja que l’adjudicatari del servei pot realitzar –tal com estableix el plec de 
clàusules administratives particulars–, determinades actuacions referides amb la 
confecció de la documentació administrativa relacionada amb les diligències, 
requeriments, actes, providències, liquidacions, rebuts, propostes de resolució 
d’adjudicacions i recursos administratius interposats contra actes del procediment 
d’inspecció i liquidació. 
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Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

19.- Apartat 8.5, paràgraf 8è de la pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La clàusula de l’expedient 1/2009, a la qual es fa referència en 
l’esborrany de l’Informe, es fonamenta en l’article 136.2 de l’LCSP, el qual disposa que 
quan per a l’adjudicació s’haja de considerar més d’un criteri de valoració, podrà 
expressar-se en els plecs els paràmetres objectius, i en funció dels quals s’observarà, si 
és el cas, que la proposició no pot ser assolida per haver-hi inclòs valors anormals o 
desproporcionats. 

El dit precepte legal estableix que si el preu oferit és un dels criteris objectius que han 
de servir de base per a l’adjudicació, es podran indicar en el plec de clàusules 
administratives particulars els límits que permeten observar, si és el cas, que la 
proposició no pot ser assolida per haver-hi inclòs ofertes anormals o desproporcionades. 

Comentaris: El precepte legal citat per l’Ajuntament no estableix que es puga excloure 
de la licitació a qui oferisca baixes econòmiques que es puguen considerar 
desproporcionades o anormals, tal com fa l’Ajuntament en el plec de clàusules 
administratives particulars de l’expedient, sinó que el que fa és instrumentar un 
procediment relatiu a la forma d’actuar en aquests supòsits. 

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

20.- Apartat 8.5, paràgraf 9è de la pàgina 32 i paràgraf 1r de la pàgina 33 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions, l’Ajuntament manifesta que en 
l’expedient consten els justificants de la recepció de la invitació de dues empreses i que 
l’única de la qual no hi ha constatació és la relativa a l’adjudicatària, de la qual sols 
disposa de justificant d’enviament. En qualsevol cas, en aquets supòsits, l’omissió de 
l’avís de recepció no implica que l’empresa no haja sigut notificada, ja que ha realitzat 
actuacions posteriors, perquè ha resultat adjudicatària del contracte. 

Comentaris: Hem comprovat que en l’expedient administratiu consten les invitacions 
realitzades a les dues empreses i que l’única de la qual no existeix constatació és la que 
va resultar adjudicatària, encara que s’ha d’atendre que va ser convidada com la resta de 
les empreses. 

El procediment seguit per l’Entitat no resulta el més adequat, però no cap concloure que 
no haja complit l’obligació d’invitar a tres empreses, tal com indica l’article 162 de 
l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 9è de la pàgina 32 i el 
paràgraf 1r de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe. 
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21.- Apartat 8.5, paràgraf 2n de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: S’indica que és el mateix òrgan de contractació –en aquest 
supòsits la Junta de Govern Local– qui va valorar l’oferta presentada, tal com queda 
reflectit en l’acord d’adjudicació provisional i sense cap referència a l’emissió de cap 
informe tècnic. 

Comentaris: Hem comprovat que l’adjudicació es va efectuar sense l’emissió del 
corresponent informe tècnic municipal i que no es fa referència en l’acord d’adjudicació 
a l’existència d’aquest informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 2n de 
la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria així: “-En l’expedient 1/2009, 
l’òrgan de contractació hauria d’haver fonamentat l’adjudicació provisional en un 
informe previ de caràcter tècnic, en el qual es valoraren les ofertes presentades. En 
l’expedient administratiu no hi ha constatació que s’hi haja sol·licitat.” 

22.- Apartat 8.5, paràgraf 3r de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament entén que la declaració responsable per part de les 
empreses licitadores atorgada davant de l’òrgan de contractació –sempre assistit pel 
secretari de l’Entitat–, compleix el que exigeix l’article 62.1 de l’LCSP, en el sentit que 
la declaració responsable s’haurà d’atorgar davant l’autoritat administrativa, un notari 
públic o un organisme professional qualificat. 

Comentaris: Els arguments que expressa l’Ajuntament en el seu escrit d’al·legacions 
són adequats, sempre que es deixe constatació documental del dit tràmit en l’expedient. 

En els expedients de contractació revisats, no hi ha constatació documental del que ha 
manifestat l’Ajuntament i tampoc no l’ha aportada adjunta a l’escrit de les al·legacions 
presentades. 

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

23.- Apartat 8.5, paràgraf 4t de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que de l’escriptura de constitució i 
atorgament de poders, es pot deduir que es justifica el poder de representació per a 
poder contractar amb l’Entitat. 

També es fa referència al fet que d’acord amb la legislació sobre contractació 
administrativa l’adjudicatari no té l’obligació de justificar estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb la Generalitat. 

Comentaris: Quant a la circumstància d’estar al corrent amb les obligacions fiscals, cal 
entendre que s’ha de produir no sols amb l’administració contractant, sinó amb  
qualsevol administració pública, inclosa l’Administració de l’Estat i l’autonòmica. 
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Pel que fa a la manca d’evidència en els expedients de la valoració de poder, cal 
observar que si l’LCSP havia volgut que l’escriptura pública d’atorgament de poder fos 
un document suficient, s’hauria regulat d’aquesta manera. En el dit text legal s’exigeix 
la valoració de poder i aquest no consta en cap dels expedients revisats. 

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

24.- Apartat 8.5, paràgraf 5è de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a la documentació acreditativa de l’adjudicatari de 
l’escriptura o document de constitució de l’empresa, estatuts o acte fundacional, 
habilitació empresarial o professional, si escau, i escriptura de poder a favor del 
representant legal, valoració de poder, l’Ajuntament adjunta com a document justificatiu 
una acta notarial de l’empresa EGEVASA, i al·lega que és documentació justificativa 
de l’escriptura de constitució i estatuts de l’empresa. 

En relació amb la solvència de l’empresa, l’Ajuntament al·lega que en l’expedient hi ha 
una relació de tots els serveis contractats, així com una plantilla anual de l’empresa 
adjudicatària que no s’adjunta a l’escrit d’al·legacions perquè la documentació és molt 
voluminosa. 

Comentaris: L’Entitat no aporta còpia de l’escriptura o document de la constitució de 
l’empresa, estatuts o acte fundacional de l’empresa adjudicatària, sinó un acta notarial 
de manifestacions que en cap cas pot substituir l’exigència d’aportar la documentació 
acreditativa de l’adjudicatari, de l’escriptura o el document de constitució de l’empresa, 
estatuts o acte fundacional, habilitació empresarial o professional. 

Quant a la validació de poder del representant, igual com hem comentat en altres 
apartats de l’Informe, si l’LCSP havia volgut que l’escriptura pública d’atorgament de 
poder fos un document suficient, ho hauria regulat d’aquesta manera. En aquest sentit, 
s’exigeix la validació de poder, la qual ni es trobava en l’expedient revisat, ni ha sigut 
aportada en l’escrit d’al·legacions. 

Pel que fa a l’acreditació de la solvència de l’empresa, interessa ressaltar que entre la 
documentació de l’expedient ni existia cap document que l’acredités ni tampoc s’ha 
presentat en el tràmit d’al·legacions. 

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

25.- Apartat 8.6, paràgraf 2n de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Quant a l’informe de necessitat i idoneïtat del contracte amb el 
qual ha de començar un expedient de contractació, l’Ajuntament al·lega que no té per 
què tenir ineludiblement la forma d’informe, puix que no ho exigeix així l’article 22 de 
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l’LCSP, sinó que pot ser perfectament una providència de l’Alcaldia, que és el que es fa 
en tots els expedients de contractació de l’Entitat. 

Comentaris: Amb independència que l’article 22 de l’LCSP no concreta que la 
necessitat i idoneïtat del contracte s’haja de plasmar en un informe, cal tenir en compte 
que es tracta d’un document bàsic i fonamental per a l’inici d’un procediment de 
contractació, i una providència de l’Alcaldia no resulta l’opció més adequada. 

No obstant això, cal dir que les providències revisades en cap moment s’ajustarien a les 
exigències de l’article 22 de l’LCSP, el qual estableix que aquest document haurà de 
determinar amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir 
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les. 

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

26.- Apartat 8.6, paràgraf 3r de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: S’adjunten  sengles informes de la Secretaria de l’Ajuntament en 
els quals s’informa dels plecs de clàusules administratives particulars dels expedients 
C.SU4 i CSU.7. 

Comentaris: Els documents que aporta l’Ajuntament en el tràmit d’al·legacions no 
constaven en els expedients de contractació que van ser revisats per la Sindicatura de 
Comptes. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 3r de la pàgina 34 de 
l’esborrany de l’Informe. 

27.- Apartat 8.6, paràgraf 4t i 5è de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat al·lega que l’informe previ sobre el bon estat del 
vehicle realitzat per la policia, no és un informe vinculant, raó per la qual l’Ajuntament 
podia prendre’l en consideració o no tenir-lo en compte. D’altra banda, quant a 
l’exercici de l’opció de compra, s’al·lega que està en el seu dret d’exercitar-la o no. 

Comentaris: Compartim els arguments que expressa l’Ajuntament en el seu escrit 
d’al·legacions i, en qualsevol cas, ratifiquem que s’hauria d’haver deixar constatació en 
l’expedient de contractació de les decisions adoptades a la vista de les circumstàncies 
que concorrien en l’expedient administratiu, tal com indiquem en l’esborrany de 
l’Informe. 

L’opció de l’Ajuntament per una determinada alternativa hauria d’estar plenament 
justificada en l’expedient administratiu, especialment si tenim en compte que 
l’Administració està obligada a realitzar una gestió d’acord amb els principis 
constitucionals d’eficiència i economia. 
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Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

28.- Apartat 8.6, paràgraf 7è de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’indica que la Junta de Govern Local 
és l’òrgan de contractació per delegació de l’Alcaldia i que es constitueix per a valorar 
les ofertes presentades, encara que mai com a mesa de contractació i, per tant, no té 
perquè ajustar-se al que estableix l’LCSP. 

Comentaris: Amb independència de les afirmacions que s’expressen en l’informe 
d’al·legacions, el mateix Ajuntament reconeix que la Junta de Govern Local no sols 
actua com a òrgan de contractació, sinó que també ho fa com a mesa de contractació, ja 
que valora les ofertes presentades. 

En la mesura que es pot concloure que la Junta de Govern Local actua materialment 
com a òrgan de contractació, ha d’acomplir amb tots els requisits formals que l’LCSP 
ordena, puix que complir el procediment administratiu establit és la garantia per a 
l’administrat que l’Ajuntament no incorre en actuacions arbitràries. 

No s’ha d’oblidar que, d’acord amb el que disposa l’article 295 de l’LCSP, els òrgans 
de contractació de les administracions públiques estaran assistits per una mesa de 
contractació, que serà l’òrgan competent per a valorar les ofertes. 

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

29.- Apartat 8.6, paràgraf 8è de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament entén que la declaració responsable per part de les 
empreses licitadores –atorgada davant de l’òrgan de contractació i sempre assistit pel 
secretari de l’Entitat–, acompleix el que exigeix l’article 62.1 de l’LCSP, en el sentit 
que la declaració responsable s’haurà d’atorgar davant de l’autoritat administrativa, un 
notari públic o un organisme professional qualificat. 

Comentaris: Els arguments que expressa l’Ajuntament en el seu escrit d’al·legacions 
són adequats sempre que es deixe constància documental en l’expedient del dit tràmit. 

En els expedients de contractació revisats, no hi ha constatació documental del que ha 
manifestat l’Ajuntament i tampoc no l’ha aportada adjunta a l’escrit de les al·legacions 
presentades. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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30.- Apartat 8.6, paràgraf 9è de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a la validació de poder, es fa referència al fet que en 
tots els expedients es troben les escriptures de poder dels representants degudament 
confrontades i que es pot deduir que el poder presentat és suficient. 

Quant al certificat de la Conselleria d’Economia i Hisenda d’estar al corrent amb les 
obligacions fiscals de la Generalitat, l’Ajuntament al·lega que això caldria si el poder 
adjudicador fos la Generalitat, però no en el cas en què l’adjudicador siga una entitat 
local. 

Comentaris: Pel que fa a la manca d’evidència en els expedients de la valoració de 
poder, cal observar que si l’LCSP havia volgut que l’escriptura pública d’atorgament de 
poder fos un document suficient, s’hauria regulat d’aquesta manera. En el dit text legal 
s’exigeix la valoració de poder i aquest no consta en cap dels expedients revisats. 

Quant a la circumstància d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, cal entendre 
que s’ha de produir no sols amb l’administració contractant, sinó amb  qualsevol 
administració pública, inclosa l’Administració de l’Estat i l’autonòmica. 

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

31.- Apartat 8.6, paràgrafs 1r i 2n de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’indica que l’Ajuntament sol·licita 
una oferta a un total de sis empreses i, encara que només en contesta una, entén que s’ha 
complit amb el que regula l’article 162 de l’LCSP. En el mateix sentit, s’esmenta que la 
legislació no estableix l’obligatorietat d’acreditar prèviament la capacitat per a 
contractar i que en l’Ajuntament no hi ha un registre en què conste la capacitat per a 
contractar, circumstància que l’Entitat pot constatar per l’activitat que duen a terme les 
empreses. 

Respecte de la segona part del paràgraf al·legat, l’Ajuntament esmenta que amb la 
finalitat d’establir el preu de licitació, va sol·licitar informació a diverses empreses per a 
conèixer el preu actual del mercat, actuació que en cap moment es pot entendre com una 
invitació, entre altres circumstàncies perquè el plec de clàusules administratives 
particulars no estava aprovat en aqueix moment. 

Comentaris: L’article 162 de l’LCSP és clar quan afirma que en el procediment negociat 
serà necessari sol·licitar ofertes almenys a tres empreses capacitades per a executar 
l’objecte del contracte, sempre que siga possible amb la finalitat de complir amb els 
principis de concurrència i publicitat que han de presidir l’actuació de l’administració 
pública en la gestió de la contractació pública. 

Tenint en compte que, a més dels que van ser analitzats durant les tasques de 
fiscalització i es trobaven en els corresponents expedients administratius, amb l’escrit 
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d’al·legacions no s’han aportat nous documents, no hi ha arguments que permeten 
reconsiderar l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

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

32.- Apartat 8.6, paràgraf 3r de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que en el moment de la formalització del 
contracte no disposava del perfil del contractant, per la qual cosa no podia publicar-hi. 
En aquest sentit, expressa que la licitació i l’adjudicació dels contractes sempre s’han 
publicat en la pàgina web de l’Ajuntament. 

Comentaris: Les afirmacions que realitza l’Ajuntament en l’escrit d’al·legacions no 
poden ser confirmades en el moment present. En qualsevol cas, cal esmentar que si en el 
moment de la tramitació del contracte l’Ajuntament no tenia creat el perfil del 
contractant –ho exigeix l’article 42 de l’LCSP–, podria haver-lo publicat en el perfil del 
contractant d’una altra administració pública, com ara la Diputació Provincial de 
València o en el de la mateixa Generalitat. 

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

33.- Apartat 8.8, paràgrafs de 3r a 6è de la pàgina 36 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que la Sindicatura de Comptes no ha 
tingut en compte la informació administrada en diversos moments relativa a aquests tres 
contractes menors i que, en cap cas, s’ha fraccionat el contracte. 

Comentaris: L’Entitat reitera unes circumstàncies que ja s’han analitzat i valorat en el 
moment de redactar l’esborrany de l’Informe de fiscalització i posteriorment, sense que 
haja aportat cap document que permeta realitzar una nova consideració de les 
circumstàncies posades de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

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