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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 Villena 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 Villena està format pel seu propi Compte 
General i pels comptes dels següents organismes autònoms: Patronat de l’Escola i 
Banda Municipal de Música, Patronat de Biblioteques Municipals, Fundació Esportiva 
Municipal, Patronat Gabinet Psicopedagògic Municipal i Fundació Pública José María 
Soler, 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. 
Aquesta documentació s’adjunta l’annex I d’aquest Informe, encara que, tal com 
manifestem en l’apartat 5.1, el dit Compte General no ha sigut aprovat pel Ple de 
l’Entitat. 

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 que tot seguit relacionem, a fi de comprovar si s’adequen 
a la normativa comptable i pressupostària aplicable: 

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

- 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 
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tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i 
l’abast adés indicat. 

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). 

- 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’han posat de 
manifest dues circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació dels estats i 
documents comptables fiscalitzats, així com els principis i la normativa comptable i 
pressupostària aplicable. 

S’han imputat  a l’exercici de 2010 sengles imports de 579.477 euros i 386.501 euros, 
corresponents a certificacions d’obres dels expedients 5091/09 i 1277/09, que es van 
realitzar en l’exercici de 2009 i que s’haurien d’haver imputat al pressupost d’aquest 
exercici, tal com indiquem en els apartats 7.1 i 8.4 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 d’1.769.602 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 s’han posat de manifest els següents incompliments significatius 
de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees 
fiscalitzades. 

- L’Ajuntament no compta amb un inventari actualitzat de tots els seus béns i 
drets qualsevulla que siga la seua naturalesa o forma d’adquisició, contravenint 
així el que exigeix l’article 17 del RBCL, segons detallem en l’apartat 4 de 
l’Informe. 

- La tramitació del Compte General de l’exercici de 2009, així com els 
corresponents als exercicis de 2007, 2008 i 2010, s’ha realitzat al marge del 
procediment establit en l’article 212 de l’LRHL, sense que tinguem constatació 
que s’haja sotmès a l’aprovació del Ple de l’Entitat, tal com detallem en l’apartat 
5.1 de l’Informe. 

- L’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2009 es va efectuar 
per un decret del regidor d’Hisenda, quan hauria d’haver sigut aprovat per decret 
de l’Alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 191.3 de l’LRHL, tal com 
detallem en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

- El pressupost de l’exercici de 2009 és el pressupost prorrogat de 2008, en 
aplicació de l’article 169.6 de l’LRHL, i no tenim constància que l’Alcaldia haja 
promogut les actuacions necessàries previstes en l’article 168 de l’LRHL per a 
aprovar un pressupost en el dit exercici. La Intervenció municipal no ha realitzat 
l’informe sobre el contingut del pressupost prorrogat en el qual s’especifique la 
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relació de serveis i programes que han finalitzat en l’exercici de 2008, tal com 
detallem en l’apartat 6.1 de l’Informe. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, 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 Villena està situat a la província d’Alacant i la seua població és de 
34.968 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 12 10 

Els Verds d’Europa 2 5 

Partit Socialista Obrer Espanyol 7 4 

Villena Centre Democràtic - 2 

Total 21 21 

Quadre 1 

L’Ajuntament disposa d’un reglament d’organització i funcionament aprovat en data 16 
de juny de 1986, modificat posteriorment pels acords del Ple de l’Entitat, de data 3 de 
desembre de 1987, 6 de juny de 1990 i 10 de juny de 2010, que s’ha aprovat 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. 

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, la Junta de Govern Local, 
el Ple de l’Ajuntament i la Comissió Municipal Especial de Comptes.  

El lloc de treball de Secretaria està classificat de classe primera, 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 que 
està ocupat per una funcionària de l’Ajuntament del Departament de Tresoreria. 

A partir de la informació facilitada per mateix Ajuntament i d’altres fonts consultades, 
hem confirmat que l’Entitat compta amb els cinc organismes autònoms indicats en 
l’apartat 2.1 de l’Informe. L’Ajuntament participa en el Consorci Provincial per al 
Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província d’Alacant. 

Hem comprovat que l’Ajuntament no compta amb un inventari actualitzat de tots els 
seus béns i drets, qualsevulla que siga la seua naturalesa o forma d’adquisició, 
contravenint així el que exigeix l’article 17 del RBCL. 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 del RBCL. 
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D’altra banda, cal tenir present que la regla 16ª de l’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 aplegue 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 no ha sigut tramitat d’acord amb el 
procediment previst en l’article 212 de l’LRHL. En aquest sentit cal fer les 
consideracions següents: 

- El Compte General de l’exercici de 2009 va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
el dia 24 de novembre de 2011, fora del termini establit en l’article 212 de 
l’LRHL. En aquesta mateixa data es van aprovar els comptes generals 
corresponents als exercicis de 2007, 2008 i 2010. 

- El Compte General de 2009 va ser aprovada per la Comissió Especial de 
Comptes en la sessió celebrada en data 26 de setembre de 2011, encara que 
aquest tràmit s’hauria d’haver realitzat fins al dia 1 de juny de 2010, d’acord 
amb el que disposa l’article 212 de l’LRHL. En la dita sessió també es van 
aprovar els comptes corresponents als exercicis de 2007, 2008 i 2010. 

- El Compte General va ser tramés a aquesta Sindicatura de Comptes en data 1 de 
març de 2011, sense ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament. El termini de tramesa 
del Compte havia finalitzat el 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. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de 2009, interessa indicar les circumstàncies 
d’interès següents: 

- Es va aprovar en data 18 de juny de 2010, amb posterioritat al termini que 
estableix l’article 191.3 de l’LRHL, el qual disposa que s’hauria d’haver aprovat 
abans del dia 1 de març de 2010. 

- L’aprovació es va efectuar pel decret del regidor d’Hisenda, quan s’hauria 
d’haver aprovat per decret de l’Alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 
191.3 de l’LRHL. 

 El decret de la regidoria indica que s’ha aprovat la liquidació del pressupost, en 
l’exercici de les competències que li reconeix l’article 191.3 de l’LRHL, malgrat 
que aquest precepte legal reconeix aquesta competència per a l’Alcaldia i no fa 
referència que es tracta d’una facultat delegada. No tenim constància que 
aquesta delegació s’hi haja formalitzat adequadament. 

- En data 7 de novembre de 2011, l’Entitat ha tramés a la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública una còpia de la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2009, amb posterioritat al termini que estableix l’article 193.5 de l’LRHL, que és 
el 31 de març de 2010. 
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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: 

 
Magnitud 2008 2009 

Pressupost inicial 25.808.000 24.192.944 

Previsions ingressos definitives 32.116.744 41.421.087 

Previsions despeses definitives 32.116.744 39.130.020 

Drets reconeguts 25.366.115 37.190.194 

Obligacions reconegudes 24.131.601 26.935.013 

Resultat pressupostari ajustat 1.109.998 2.832.280 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 463.582 2.932.103 

Romanent de tresoreria total  6.639.592 16.716.721 

Quadre 2 

En relació amb les dades que mostra el quadre anterior, cal dir que l’Ajuntament no va 
aprovar el pressupost de 2009 i que ha funcionat durant tot l’exercici pressupostari amb 
el pressupost prorrogat de l’any 2008. 

En els apartats 7.1 i 7.2  de l’Informe, analitzem el resultat pressupostari i el romanent 
de tresoreria. 

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. 

Com que l’Ajuntament no ha aprovat el pressupost per a l’exercici de 2009, la 
Intervenció municipal no ha elaborat el corresponent informe que es realitza amb 
l’aprovació del pressupost, en el qual es posa de manifest el compliment o 
l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

No obstant això, la Intervenció municipal sí que va formalitzar l’informe que s’ha 
d’elaborar amb l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2009, a fi de 
valorar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. Aquest informe 
conclou que l’Ajuntament, en data 31 de desembre de 2009, complia amb el principi 
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d’estabilitat pressupostària, conclusió que ha sigut confirmada en el marc de la 
fiscalització efectuada. 

L’esmentat informe formalitzat per la Intervenció municipal indica que el superàvit de 
finançament en l’exercici de 2009 sumava 11.657.211 euros. Hem comprovat, però, que 
el superàvit de finançament no seria d’aquesta xifra, sinó que s’elevaria a 2.277.664 
euros, ja que en l’informe de la Intervenció no s’han realitzat part dels ajusts prevists en 
la normativa vigent, per raó de la imputació comptable realitzada de les transferències 
corrents i de capital. 

En aquest sentit, cal indicar que les transferències corrents i de capital 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 realitzat els corresponents ajusts en el moment de realitzar 
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”. No obstant això, hem comprovat que no es van practicar els preceptius ajusts 
en relació amb aquests dos capítols pressupostaris. 

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 l’ICAL concreten el contingut de la informació que al Ple de 
l’ajuntament s’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. 

La forma i els terminis en què la Intervenció ha de subministrar informació al Ple de 
l’entitat, s’indiquen en la base 76 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 
2008 que va ser prorrogat en l’exercici de 2009, en compliment del que disposa l’article 
207 de l’LRHL. 

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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Les actuacions realitzades per la Intervenció municipal que van acabar en la 
formalització d’un advertiment, d’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, es 
resumeixen així: 

- En l’exercici de 2009 la Intervenció municipal va realitzar 164 advertiments a 
determinats acords presos pels òrgans de l’Ajuntament, 17 dels quals es 
refereixen a supòsits d’insuficiència o inadequació de crèdit pressupostari, o a 
obligacions o despeses, l’aprovació del qual era competència del Ple de l’Entitat. 

- En el mateix sentit, la Intervenció de l’Ajuntament va formalitzar un total de 59 
advertiments a acords de la Junta de Govern Local per factures de despeses de 
comunitats de béns en les quals no està acreditada la personalitat jurídica; 
factures que no estan degudament autoritzades i per obligacions generades en 
l’execució de contractes menors que superen el límit d’allò establit en l’article 
122.3 de l’LCSP, que regula el règim de tramitació d’aquest tipus de contractes. 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem comprovat que s’han produït les situacions 
següents: 

- En els supòsits en què els advertiments s’han formulat per absència o 
insuficiència de crèdit pressupostari, s’han promogut les corresponents 
modificacions pressupostàries per a resoldre aquestes situacions. 

- En els supòsits en què es fa referència en els advertiments a l’incompliment de la 
normativa vigent, generalment, aquestes situacions no han sigut resoltes per 
l’Entitat. 

- No tenim constatació que els advertiments de la Intervenció s’hagen tramitat 
d’acord amb el procediment previst en els articles 215 a 218 de l’LRHL, i en 
especial que hagen tingut els efectes de suspensió dels expedients administratius 
prevists en l’article 216.1 de l’LRHL. 

Tenint en compte les circumstàncies expressades i el nombre d’incidències que s’han 
posat de manifest en els dits advertiments, és convenient que l’Ajuntament valore el 
contingut dels diferents informes que ha formalitzat la Intervenció municipal i procurar 
que, en exercicis futurs, es tinguen en compte les diverses observacions assenyalades en 
els dits informes, 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 s’ajusten la normativa aplicable. 
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- 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 en la data de tancament de 
l’exercici pressupostari no ha pogut ser imputat al pressupost de l’exercici per 
falta de crèdit, es tramita mitjançant l’oportú expedient extrajudicial de crèdits 
en l’exercici següent. 

- Les obligacions econòmiques ressenyades en el paràgraf anterior i que en data 
31 de desembre de l’exercici no han pogut ser imputades al pressupost, no es 
comptabilitzen en el compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost”, tal com exigeix la Instrucció de Comptabilitat per a Entitats Locals.  
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6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Anàlisi de les previsions inicials 

Com comentem en l’apartat 5.2 de l’Informe, en l’exercici de 2009 l’Entitat ha 
funcionat amb el pressupost prorrogat de l’exercici de 2008. A continuació mostrem les 
previsions pressupostàries inicials dels dos exercicis, tot indicant-hi, en la columna de 
diferències, els crèdits de l’estat de despeses de l’exercici de 2008 que no van ser 
prorrogats en l’exercici de 2009, així com el percentatge de participació de cada un dels 
capítols pressupostaris en el pressupost prorrogat de l’exercici. 

 
PREVISIONS INICIALS 

Capítols 2008 2009 Diferència % 

Imposts directes 8.180.000  8.180.000 0 33,8% 

Imposts indirectes 1.200.500  1.200.500 0 5,0% 

Taxes i d’altres ingressos 3.933.739  3.933.739 0 16,3% 

Transferències corrents 10.285.855  10.285.855 0 42,5% 

Ingressos patrimonials 422.850  422.850 0 1,7% 

Alienació inversions reals 150.000  0 150.000 0,0% 

Transferències de capital 1.465.056  0 1.465.056 0,0% 

Variació actius financers 170.000  170.000 0 0,7% 

Variació passius financers 0  0 0 0,0% 

TOTAL INGRESSOS 25.808.000  24.192.944  1.615.056  100,0% 

Remuneracions personal 8.712.972  8.712.972  0 39,8% 

Compra béns i serveis 8.264.785  7.767.179  497.606 35,5% 

Interessos 771.977  771.977  0 3,5% 

Transferències corrents 3.584.789  3.433.578  151.211 15,7% 

Inversions reals 3.257.305  0  3.257.305 0,0% 

Transferències de capital 0  0  0 0,0% 

Variació actius financers 170.000  170.000  0 0,8% 

Variació passius financers 1.046.172  1.046.172  0 4,8% 

TOTAL DESPESES 25.808.000  21.901.878  3.906.122  100,0% 

Quadre 3 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior, especialment les que es refereixen 
al pressupost prorrogat que s’aplica en l’exercici de 2009, permet formular les 
consideracions següents: 
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- Quant a l’estructura del pressupost d’ingressos, el percentatge més representatiu 
és el del 42,5% de les previsions inicials, que es genera en el Capítol IV, 
“Transferències corrents”.  

- 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 39,8% del pressupost de l’Entitat. En el mateix sentit, són 
també significatius els capítols II, “Despeses de funcionament” i IV, 
“Transferències corrents”, que representen sengles percentatges del 35,5% i el 
15,7% del total dels crèdits del pressupost. 

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 aplicada en l’exercici de 2009, s’han posat 
de manifest les circumstàncies següents: 

- El pressupost de l’exercici de 2009 és el pressupost prorrogat de l’exercici de 
2008, en aplicació de l’article 169.6 de l’LRHL i en l’article 21 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa en matèria de pressuposts el 
capítol primer del títol VI de l’LRHL. 

- No tenim constatació que l’Alcadia haja promogut les actuacions previstes en 
l’article 168 de l’LRHL a fi que s’aprovés el pressupost de l’Entitat corresponent 
a l’exercici de 2009. 

- De conformitat amb el que estableix l’article 21.4 de l’esmentat Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, la Intervenció municipal hauria d’haver realitzat un 
informe sobre el contingut del pressupost prorrogat i especificar la relació dels 
serveis i programes que han finalitzat en l’exercici de 2008, informe que no ha 
sigut elaborat i, per tant, constitueix una limitació a la revisió i l’anàlisi del 
pressupost prorrogat. 

Els preceptes legals que preveuen la pròrroga del pressupost d’un exercici disposen una 
solució per a situacions excepcionals que només caldria aplicar fins a l’aprovació 
definitiva del nou pressupost, en la mesura en què el pressupost prorrogat no és la forma 
més adequada per a gestionar un ajuntament. 

En aquest sentit, una adequada gestió dels serveis públics que té assignats un 
ajuntament exigeix l’aprovació del pressupost de cada any, en el qual es faça una 
previsió certa dels ingressos que s’han de recaptar i que determine les despeses que 
l’entitat realitzarà durant l’exercici. 
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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 4 

Com mostra el quadre anterior, el resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2009 ha 
pujat a un import de 2.832.280 euros, xifra que implica un increment del 155,2% 
respecte de l’exercici anterior, que va ser d’1.109.998 euros. 

L’increment que s’ha produït en la xifra del resultat pressupostari ajustat és 
conseqüència, fonamentalment, que el superàvit de l’exercici corrent per operacions no 
financeres en l’exercici de 2009, ha augmentat en un 730,7% respecte al de l’exercici de 
2008, amb motiu d’un increment significatiu dels drets reconeguts nets en relació amb 
les obligacions reconegudes en l’exercici corrent. 

En el marc de la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest, tanmateix, que en el 
resultat pressupostari ajustat cal tenir en compte les circumstàncies següents: 

- No s’ha realitzat un ajust negatiu per un import de 112.410 euros, que correspon 
a l’import d’una quota d’amortització d’un préstec de l’Entitat comptabilitzat pel 
banc en l’exercici de 2009, però no per l’Ajuntament.  

- En el mateix sentit expressat en l’apartat anterior, en el resultat pressupostari 
ajustat, caldria tenir en compte la diferència entre les obligacions reconegudes 

 Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Resultat pressupostari % 

2008/2009 2009 2008 

a. Operacions corrents 24.409.405 19.016.117 5.393.288 4.324.823 24,7% 

b. D’altres operacions no financeres 12.768.312 6.504.389 6.263.923 (2.155.496) (390,6%) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 37.177.717 25.520.506 11.657.211 2.169.327 437,4% 

2. Actius financers 12.477 9.756 2.721 2.906 (6,4%) 

3. Passius financers 0 1.404.751 (1.404.751) (937.719) 49,8% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  37.190.194 26.935.013 10.255.181 1.234.514 730,7% 

(+) 4. Crèdits gastats finan. amb roman. de tresor. per a desp. grals. 250.074 673.688 (62,9%) 

(+) 5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 185.342 213.310 (13,1%) 

(-) 6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 7.858.317 1.011.514 676,9% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.832.280 1.109.998 155,2% 
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d’exercicis anteriors imputats a l’exercici de 2009, per un xifra d’1.558.995 
euros, amb les de l’exercici 2009 imputades a l’exercici següent, per un import 
d’1.769.602 euros. En aquest sentit, la diferència és de 210.607 euros. 

- En virtut del treball realitzat en l’àrea de contractació, hem comprovat que la 
certificació d’obres del mes de desembre de 2009, corresponent a l’expedient 
50/91 per una xifra de 579.477 euros, s’ha imputat al pressupost de l’exercici de 
2010. 

- Hem comprovat també que determinades factures corresponents a l’expedient 
1277/09, per obres realitzades en l’exercici de 2009, que pugen a 386.501 euros, 
van ser imputades al pressupost de l’exercici de 2010. 

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 2009, es van aprovar vuit expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per un import total d’1.558.995 euros. Es tracta 
fonamentalment de despeses de funcionament efectuades en l’exercici de 2008 i 
que, en no comptar amb el crèdit pressupostari suficient, no es van imputar al 
pressupost d’aquest exercici. Hem comprovat, però, que no es van imputar al 
compte 413, “Creditors per obligacions pendents d’aplicar al pressupost”, tal 
com exigeix la regla 71 del model normal de l’ICAL. 

- El total d’obligacions de l’exercici de 2008 aplicades al pressupost de l’exercici 
de 2009 representen un percentatge del 6% del pressupost inicial aprovat per al 
dit exercici, que pujava a un import de 25.808.000 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 21.901.878 euros, representen un percentatge del 7,1%. Aquesta 
circumstància implica una limitació molt important en la gestió del pressupost 
corrent de l’exercici. 

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 
d’1.769.602 euros, mitjançant l’aprovació de sis 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 
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els estats de despeses i que seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i els actes 
administratius que infringisquen la dita norma, sense perjudici de les responsabilitats 
que se’n puguen derivar. 

Una de les partides més significatives en el càlcul del resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici de 2009 són les desviacions de finançament positives de l’exercici que pugen 
a un total de 7.858.317 euros. 

En les esmentades desviacions positives figuren les generades en el projecte de despesa 
de rehabilitació de la plaça de bous, amb un import de 4.119.454 euros, el qual ha sigut 
íntegrament finançat per la Generalitat d’acord amb el conveni formalitzat a l’efecte. El 
quadre següent mostra l’execució pressupostària d’aquest projecte de despesa: 

 

Exercici Subvenció Drets reconeguts Ingressos 
Pendent de 
cobrament 

2008 600.000 0 0 0 

2009 4.700.000 5.300.000 3.739.256 1.560.744 

2010 4.700.000 4.700.000 0 4.700.000 

2011 5.000.000 0 0 0 

Total  15.000.000 10.000.000 3.739.256 6.260.744 

Quadre 5 

En l’anàlisi de les xifres del quadre anterior, hem comprovat que l’Ajuntament, en 
determinades ocasions i en contra dels principis comptables públics, no imputa al 
pressupost els ingressos per subvencions quan es reben o quan l’ens concedent ha 
reconegut l’obligació de pagament, sinó que ho fa en funció de l’acord de concessió de 
la subvenció. Així, s’han reconegut ingressos per un import de 10.000.000 d’euros, 
quan solament se n’han ingressat 3.739.256. 

En la mesura en què el grau de realització o cobrament dels ingressos reconeguts 
representa un 37,4%, sobretot si tenim en compte que la rehabilitació de la plaça de 
bous s’ha realitzat íntegrament, aquesta circumstància ha determinat problemes 
significatius per a la tresoreria de l’Ajuntament. En aquest sentit, hem constatat que hi 
ha un import de 8.640.321 euros pendents de pagament a l’empresa constructora per 
obres que han sigut efectuades. 

7.2 Romanent de tresoreria 

El quadre següent mostra, en euros, el romanent de tresoreria dels exercicis 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 5.966.329 6.776.103 13,6% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 4.239.138 13.051.355 207,9% 

(+) Del pressupost corrent 3.626.810 11.441.612 215,5% 

(+) De pressuposts tancats 653.399 1.654.016 153,1% 

(+) D’operacions no pressupostàries 5.287 3.392 (35,8%) 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 46.358 47.665 2,8% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 3.565.720 3.110.737 (12,8%) 

(+) Del pressupost corrent 2.148.324 1.702.127 (20,8%) 

(+) De pressuposts tancats 416.338 441.646 6,1% 

(+) D’operacions no pressupostàries 1.001.058 1.010.212 0,9% 

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 43.248 - 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 6.639.747 16.716.721 151,8% 

II. Saldos de cobrament dubtós 2.201.542 3.345.209 51,9% 

III. Excés de finançament afectat 3.974.468 10.439.409 162,7% 

IV. Rom. de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 463.737 2.932.103 532,3% 

Quadre 6 

Com mostra el quadre anterior, el romanent de tresoreria total de l’exercici de 2009 és 
de 16.716.721 euros, que representa un increment del 151,8% 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 de 4.239.138 
euros en l’exercici de 2008, a 13.051.355 euros en l’exercici de 2009, amb un increment 
del 207,9%. 

Es pot comprovar que, com a conseqüència del saldo acumulat de les desviacions de 
finançament positives, així com de la imputació dels saldos de cobrament dubtós, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals suma un import de 2.932.103 euros, 
mentre que en l’exercici de 2008 va ser de 463.737 euros, fet que representa un 
increment del 532,3% 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 
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. 
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- Quant a l’exercici de 2008, s’ha incrementat el saldo dels drets pendents de 
cobrament del pressupost corrent en un percentatge del 215,5%. Si tenim en 
compte que el grau de realització dels drets reconeguts en l’exercici corrent ha 
sigut del 69,2%, 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 el mateix sentit, s’ha incrementat el saldo dels drets pendents de cobrament 
de pressuposts tancats en un percentatge del 153,1%. En relació amb aquest 
saldo, la composició és la següent: 

 

EXERCICIS 
Drets pendents de 

cobrament a 
31/12/2009 

1996 96 

1997 901 

1998 1.893 

1999 2.837 

2000 2.616 

2001 7.903 

2002 79.248 

2003 15.398 

2004 50.475 

2005 42.768 

2006 147.124 

2007 97.577 

2008 1.205.180 

TOTAL 1.654.016 

Quadre 7 

En relació amb els drets pendents de cobrament de pressuposts tancats que 
mostra el quadre anterior, l’Entitat hauria d’adoptar les mesures que estiguen al 
seu abast per a incrementar el grau de realització, així com les actuacions 
administratives i comptables necessàries, a fi que sols resten aquells que 
realment puguen ser cobrats per l’Entitat. 

- 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: 
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Partida Descripció Previsió 
definitiva 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Pendent 
de 

pagament 

Grau 
execució 

Grau de 
realització 

11201 Imposts sobre Béns Immobles (urbana) 5.000.000 6.325.426 5.421.291 904.135 126,5% 85,7% 
11300 Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica 1.700.000 1.845.776 1.742.602 103.173 108,6% 94,4% 
28200 Imposts s/construccions, instal·lacions i obres 1.200.000 914.960 694.907 220.054 76,2% 75,9% 
47000 Transferències corrents d’empreses privades 1.375.000 0 0 0 0,0% 0,0% 
72000 De l’Administració general de l’Estat 6.110.161 6.110.156 4.459.880 1.650.276 100,0% 73,0% 
75511 De la Generalitat 4.700.000 5.300.000 0 5.300.000 112,8% 0,0% 
  Subtotal partides significatives 20.085.161 20.496.318 12.318.680 8.177.638 102,0% 60,1% 

Quadre 8 

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 112,8%, amb un grau de realització del 0%. Aquesta 
circumstància ha determinat que l’execució pressupostària del capítol VI, “Inversions 
reals” haja arribat a un grau d’execució molt limitat del 39,5%, en la mesura en què les 
inversions es financien fonamentalment amb les transferències de capital rebudes. 

Quant a la comptabilitat de les subvencions cal dir que, tal com comentem en l’apartat 
7.1 de l’Informe, 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”, hi ha una partida 
pressupostària amb uns crèdits definitius de 4.700.000 euros, que presenten un grau 
d’execució del 112,8%. 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 Villena, 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 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. 
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Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Euros Contractes 

Import % Nombre % 

Obres 
Oberts 15.116.115 81,1% 4 22,2% 
Negociats 3.523.512 18,9% 14 77,8% 
Subtotal 18.639.627 100,0% 18 100,0% 

Subministraments 
Oberts 104.198 65,1% 1 33,3% 
Negociats 55.854 34,9% 2 66,7% 
Subtotal 160.052 100,0% 3 100,0% 

Serveis 
Oberts 0 0,0% 0 0,0% 
Negociats 721.528 100,0% 8 100,0% 
Subtotal 721.528 100,0% 8 100,0% 

Gestió de serveis 
públics 

Oberts 2.011 100,0% 2 100,0% 
Negociats 0 0,0% 0 0,0% 
Subtotal 2.011 100,0% 2 100,0% 

Concessió obres 
públiques 

Oberts 3.958.000 100,0% 1 100,0% 
Negociats 0 0,0% 0 0,0% 
Subtotal 3.958.000 100,0% 1 100,0% 

D’altres 

Oberts 45.600 64,0% 2 66,7% 

Negociats 25.603 36,0% 1 33,3% 

Subtotal 71.203 100,0% 3 100,0% 

Quadre 9 

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: 
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Expedient Tipus de contracte Descripció Import 
adjudicació 

1265/09 Obres Construcció centre de dia per a malalts d’Alzheimer 1.415.682 

1277/09 Obres Remodelació del passeig Ruperto Chapí 1.097.746 

5091/09 Mixt d’obres i gestió serveis públics Restauració plaça de bous i aparcament públic municipal 12.308.464 

4139/09 Concessió obra pública Piscina coberta municipal 3.958.000 

6329/09 Subministraments Arrendament decoració de carrers per festes de moros 34.303 

6544/09 Subministraments Il·luminació dels carrers per festes de moros  21.552 

9818/08 Mixt de subministraments i obres Pla senyalització turística integral 104.199 

6081/09 Serveis Redacció projecte d’execució construcció centre social 34.000 

1742/09 Serveis Neteja dependències municipals 537.539 

1157/09 Serveis Prestació servei de formació centre recursos de formació 30.550 

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. 

Amb independència de les circumstàncies rellevants que detallem en els apartats en què 
es recull la revisió dels expedients de contractació seleccionats, segons el tipus de 
contracte de què es tracta, hem de ressaltar dues circumstàncies significatives: 

- L’Ajuntament no té un departament de contractació en el qual se centralitzen 
tots els procediments que impliquen la gestió administrativa, comptable, 
l’execució i finalització dels contractes. Aquesta circumstància ha determinat 
que els expedients administratius facilitats per l’Entitat tingueren determinades 
mancances, en la mesura en què no contenien tots els documents que estableix la 
normativa vigent per ser gestionats per distints departaments que tenen 
responsabilitats en la gestió dels contractes. 

- Hi ha diversos contractes en què els adjudicataris, per la seua complexitat i 
importància, han de subcontractar-ne una part. En aquest sentit, en els plecs de 
les clàusules administratives particulars dels contractes revisats es preveu la 
possibilitat de subcontractació, encara que no hi hagen previst els procediments i 
mecanismes de control i informació necessaris per a aconseguir la major eficàcia 
possible en el seguiment de l’activitat subcontractada en les obres adjudicades. 

 Hem comprovat que en els plecs de clàusules administratives particulars no es 
considera el procediment pel qual els subcontractistes han d’acreditar la seua 
solvència tècnica, econòmica i professional, i que disposen de mitjans humans i 
materials adequats, així com la seua justificació davant l’entitat adjudicadora. 
Tampoc no s’hi indica de forma expressa que els contractistes hagen d’acreditar 
a l’entitat adjudicadora, amb la periodicitat que aquesta determine, el 
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compliment per part dels subcontractistes dels requisits i les obligacions que 
legalment els afecten, així com l’obligació dels contractistes de comunicar 
l’import de tots i cada un dels subcontractes, la seua durada i el percentatge de 
participació sobre el pressupost total d’adjudicació de l’obra. 

 En la mesura en què les esmentades circumstàncies –aplegades en els articles 
210 i 211 de l’LCSP– no es troben previstes en els plecs de clàusules 
administratives particulars, el seu compliment no ha pogut ser comprovat en el 
treball de fiscalització realitzat. 

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 tres expedients d’obra revistats s’ha formalitzat el preceptiu informe 
de l’òrgan de contractació previst en l’article 22 de l’LCSP, en el qual es detalle 
la naturalesa i l’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. 

- En cap dels tres expedients d’obres analitzats no existeix constatació que la 
Secretaria de l’Ajuntament haja elaborat l’informe sobre els plecs de clàusules 
administratives particulars, tal com disposa l’article 99.6 de l’LCSP. 

- En els expedients d’obres estudiats no hi ha constància que s’haja dictat cap 
resolució motivada que aprove l’expedient de contractació i la despesa i dispose 
l’obertura del procediment d’adjudicació, tal com disposa l’article 94.1 de 
l’LCSP. 

- En cap d’aquests tres expedients existeix constatació que s’hagen comunicat al 
Registre de Contractes del Sector Públic, tal com exigeix l’article 308 de 
l’LCSP. En el mateix sentit, tampoc no s’han tramés a la Sindicatura de 
Comptes, tal com estableix l’article 29 de l’LCSP. 

- En cap dels tres expedients revisats existeix constatació que s’haja efectuat l’acte 
prèvia de replanteig del projecte, tal com exigeix l’article 110 de l’LCSP. 

- Els expedients 1277/09 i 1265/09 s’han tramitat pel procediment d’urgència, 
encara que entre la documentació que forma part dels expedients administratius, 
no consta una declaració d’urgència degudament motivada, que ha de 
formalitzar l’òrgan de contractació, tal com exigeix l’article 96 de l’LCSP. 

- En l’expedient 5091/09 no existeix constatació que s’haja formalitzat l’acta de 
comprovació del replanteig, ni l’acta de medició general ni l’informe del 
departament d’obres, tal com estableix l’article 218 de l’LCSP. 
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- En l’expedient 1265/09, no consta cap documentació relacionada amb 
l’elaboració, supervisió i aprovació del projecte d’execució, tal com exigeixen 
els articles 105 i 109 de l’LCSP. 

- En l’expedient 1277/09 no consta cap documentació relacionada amb la 
supervisió del projecte d’execució, tal com exigeix l’article 109 de l’LCSP. 

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

- En cap dels tres expedients revisats existeix constatació documental del certificat 
de registre d’entrada de les proposicions presentades, tal com estableix l’article 
80 del RGCAP. 

- En el plec de condicions administratives particulars de l’expedient 5091/09, 
entre els criteris d’adjudicació del contracte que es detallen en la clàusula 15 del 
plec, no figura el de l’oferta econòmica, i hem comprovat que els criteris 
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor superen els de valoració 
automàtica per aplicació de fórmules matemàtiques. 

 Cal dir que no utilitzar el criteri de l’oferta més avantatjosa com a criteri 
fonamental per a realitzar l’adjudicació, s’ha de justificar adequadament en 
l’expedient, d’acord amb el que disposa l’article 134 de l’LCSP, circumstància 
que no es produeix en aquest expedient. Tampoc no resulta adequat que els 
criteris de valoració aprovats siguen majoritàriament subjectius, com és el que 
s’establisca una valoració per a les millores sense determinar ni concretar quines 
i com són les millores que s’han de valorar, tal com estableix l’article 131.2 de 
l’LCSP. 

 En aquest mateix sentit, no es pot considerar ajustat als principis que inspiren 
l’LCSP el que com a criteri de valoració i amb una ponderació de 25 punts sobre 
un total de 70, s’avalue la justificació del procés constructiu i l’adequació del 
projecte d’execució a les característiques i elements considerats en el projecte 
bàsic, per tal com els coneixements valorats en aquest criteri ja són tinguts en 
compte en l’avaluació prèvia que es realitza de la solvència tècnica i 
professional de les empreses. 

 En el plec no es preveu el que disposa l’article 134.2 de l’LCSP, el qual diu que 
en aquells supòsits en què els criteris d’avaluació automàtica tinguen una 
ponderació inferior respecte d’aquells, la valoració dels quals depenga d’un 
judici de valor, s’ha de constituir un comité amb un mínim de tres membres 
format per experts no integrats en l’òrgan que proposa el contracte i amb 
qualificació apropiada, que s’encarregarà de l’avaluació de les ofertes; o bé 
encomanar aquesta avaluació a un organisme tècnic especialitzat, degudament 
identificat en els plecs. 
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- En el plec de clàusules administratives particulars dels expedients 1277/09 i 
1265/09 es penalitza la circumstància que es presenten proposicions 
econòmiques a la baixa de l’import de licitació, circumstància que impedeix la 
presentació de baixes econòmiques i que, en qualsevol cas, s’hauria d’haver 
justificat adequadament en l’expedient administratiu a fi d’ajustar-se al que 
estableix 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 els expedients 1277/09 i 1265/09, entre els criteris de valoració dels 
licitadors, el preu està molt infravalorat, ja que sols es pondera en 10 punt sobre 
un total de 110, fet que no s’ajusta al que estableix l’article 134.1 de la L’LCSP 
que fa referència als criteris per a determinar l’oferta econòmica més 
avantatjosa. 

- Els expedients 1277/09 i 1265/09 són projectes d’obres finançats a càrrec al 
Fons Estatal d’Inversió Local que tenien com a finalitat la creació d’ocupació. 
Aquesta circumstància implica que entre els criteris de valoració de les ofertes, 
la creació d’ocupació hauria de ser uns dels criteris significatius. Hem 
comprovat, però, que en els plecs de clàusules administratives particulars, aquest 
criteri sols es valora amb un màxim de 20 punts sobre un total de 110. 

- En l’anunci de licitació de l’expedient 1277/09, realitzat en el BOP no 
s’especifiquen els criteris d’adjudicació tal com estableix l’article 134.2 de 
l’LCSP. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients revisats, interessa posar de manifest les circumstàncies 
següents: 

- En els expedients 1265/09 i 5091/09 no consta la data de recepció en les factures 
de l’obra executada. 

- En els expedients 1277/09 i 1265/09 no hi ha constatació documental que s’haja 
realitzat la liquidació del contracte, contravenint el que estableix l’article 218 de 
l’LCSP. 

- En l’expedient 1265/09, l’Ajuntament té obert un procés sancionador a 
l’empresa adjudicatària per incompliment de l’obligació contreta de contractar 
un determinat nombre de treballadors en l’obra adjudicada. En aquest expedient, 
d’altra banda, s’ha interposat un recurs contenciosoadministratiu, a instància de 
l’empresa adjudicatària, per estar en desacord amb la liquidació de les millores 
realitzada per l’Ajuntament, i per la qual reclama a l’empresa adjudicatària 
l’import de 204.984 euros. 

- En l’expedient 5091/09, encara que l’obra està acabada totalment, no es té 
constància que s’haja realitzat la certificació final de l’obra, tal com estableix 
l’article 218 de l’LCSP. S’ha realitzat una acta de comprovació d’obres sense 
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recepció formal, d’acord amb l’article 168 del RGLCAP i, en data 25 de març de 
2011, es realitza una acta de recepció parcial i es concedeix la llicència 
d’ocupació parcial de la plaça de bous. 

 En el tràmit d’al·legacions, l’Ajuntament ha informat que l’empresa 
adjudicatària va presentar en data 30 de novembre de 2011, la certificació 
número 19, per un import d’1.018.231,62 euros, de la qual l’Entitat no pot 
facilitar cap informació, ja que s’ha sol·licitat un informe a la direcció d’obres 
que no ha sigut presentat. 

 En l’escrit d’al·legacions de l’Ajuntament, s’indica que la certificació ha sigut 
aprovada per Decret de l’Alcaldia, el mateix dia de la seua presentació, amb 
l’informe desfavorable de la Intervenció municipal per ser l’últim dia per a 
enviar la justificació de la subvenció rebuda de la Generalitat per a l’obra. 

- En l’expedient 5091/09, en data 28 de gener de 2010, el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar una modificació del projecte d’execució d’aquest contracte per un 
problema d’origen geotècnic. El resultat d’aquesta modificació, que no altera 
l’import de l‘obra, va ser un canvi d’ubicació de l’aparcament subterrani, el qual 
es va construir sota la plaça de bous i amb una planta i no en dues, tal com 
estava previst inicialment. No n’hem pogut comprovar que no s’hi hagen 
introduït variacions en el nombre de places d’aparcament previstes en el projecte 
original. 

- En l’expedient 5091/09, la certificació de l’obra del mes de desembre de 2009, 
per un import de 579.477 euros, s’imputa al pressupost de l’exercici de 2010 i no 
s’ajusta al principi comptable de la meritació, que és un dels principis 
comptables inclosos en el model normal de l’ICAL. 

- Les últimes certificacions d’obres de l’expedient 5091/09 que es corresponen als 
mesos de desembre de 2010 i de gener a abril de 2011, per un import global de 
8.640.321 euros, es troben pendents de pagament per part de l’Ajuntament i 
s’han incomplit els terminis de pagament de les obligacions contretes, prevists 
en l’article 205.4 de l’LCSP. 

- En la part del contracte formalitzat en l’expedient 5091/09 que fa referència a la 
concessió de l’explotació de l’aparcament subterrani, no s’ha facilitat la 
documentació justificativa d’haver realitzat i aprovat l’informe pel qual s’hauria 
d’haver establit el règim jurídic del servei, tal com exigeix l’article 116 de 
l’LCSP. 

 En aquest mateix sentit i pel que fa als requisits establits que ha de considerar el 
plec de clàusules administratives particulars i que es detallen en l’article 117 de 
l’LCSP, hem comprovat que no es fixen les tarifes que han d’abonar els usuaris, 
sinó que és l’adjudicatari qui les estableix. 
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- En l’expedient 1265/09 no consta el programa de treball, el pla de seguretat i 
salut, l’acta formal de recepció, l’acta de medició general i l’informe del 
departament d’obres, tal com estableix l’article 218 de l’LCSP. 

- En l’expedient 1277/09 hem comprovat que les factures del servei prestat en els 
mesos de novembre i desembre de l’exercici de 2009, per sengles imports de 
272.845 euros i 113.656 euros, no s’imputen al pressupost de l’exercici de 2009 
en el qual s’executa la despesa, sinó al de l’exercici de 2010, i no s’ajusta al 
principi comptable de la meritació, que és un dels principis comptables inclosos 
en el model normal de l’ICAL. 

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 6081/09 i 1157/09, 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. 

- En cap dels tres expedients de serveis analitzats hi ha constatació que s’haja 
realitzat una resolució motivada que aprove l’expedient de contractació i la 
despesa, i que dispose l’obertura del procediment d’adjudicació, tal i com 
disposa l’article 94.1 de l’LCSP. 

- En els expedients revisats no existeix constatació que la Secretaria de 
l’Ajuntament haja redactat un informe sobre els plecs de clàusules 
administratives particulars, tal i com disposa l’article 99.6 de l’LCSP. 

- En els expedients 6081/09 i 1157/09 no consta l’informe de la Intervenció 
municipal en el qual es certifique l’existència de crèdit adequat i suficient, tal 
com exigeix l’article 93.3 de l’LCSP. 

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

- En l’expedient 1157/09, no hi ha constància documental que l’adjudicatària haja 
acreditat la no concurrència d’una prohibició per a contractar, d’acord amb els 
mitjans prevists en l’article 62 de l’LCSP. 

- En l’expedient 1742/09, no hi ha constància documental que l’Ajuntament haja 
exigit a l’empresa adjudicatària el reintegrament de la totalitat del cost dels 
anuncis. 
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- Tampoc no existeix constatació que s’haja comunicat la realització dels 
contractes al Registre de Contractes del Sector Públic, tal com exigeix l’article 
308 de l’LCSP.  

- No tenim constància que s’hagen tramés a la Sindicatura de Comptes, tels 
contractes formalitzats en els expedients 1742/09 i 1157/09 tal com estableix 
l’article 29 de l’LCSP. 

- El plec de clàusules administratives particulars de l’expedient 1157/09 estableix 
una sèrie de requisits de solvència i capacitat professional, més uns cursos 
complementaris d’experiència en l’objecte del contracte que limiten o dificulten 
la promoció de la concurrència d’ofertes, tal com es posa de manifest en el fet 
que sols presenta oferta l’adjudicatari, circumstància que no s’ajusta als principis 
d’igualtat i no discriminació exigits per l’article 1 de l’LCSP. 

 D’altra banda, hem comprovat que la professional adjudicatària porta prestant 
els serveis objecte del contracte en l’Ajuntament de Villena des de l’exercici de 
2001, sota diferents modalitats de relació contractual amb l’Ajuntament, i no 
presenta cap experiència en altres administracions públiques, tal com exigeix el 
plec de clàusules administratives particulars. 

- En l’expedient 1157/09, l’objecte del contracte que es defineix en el plec de 
clàusules administratives particulars no és el mateix que el definit en el contracte 
signat per l’adjudicatària, contràriament al que disposa l’article 26 de l’LCSP. 
En el plec es diu “prestació de serveis de formació, mitjançant  accions 
formatives innovadores”, mentre que en el contracte s’indica “prestació dels 
serveis d’administració del Centre de Formació”. Aquesta circumstància implica 
una evident inseguretat jurídica per a l’Ajuntament en el supòsit que sorgiren 
dificultats en l’execució del contracte. 

- En l’expedient 1157/09 no consta la documentació següent: declaracions 
d’entitats financeres justificant la solvència econòmica i financera tal com 
exigeix el plec de clàusules administratives particulars, la certificació 
administrativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries, així com de la 
Seguretat Social. 

- En l’expedient de contractació 1742/09, com a criteri d’adjudicació establit en el 
plec de clàusules administratives particulars, amb una valoració màxima de 40 
punts sobre 100, figura que el licitador presente un estudi detallat del servei que 
es prestarà. Es tracta d’un criteri que hauria d’estar detallat de manera més 
precisa, per tal de distingir clarament les circumstàncies exigibles a tots els 
licitadors en compliment del que disposen els articles 1 i 134 de l’LCSP. 

- En l’expedient 6081/09 no hi ha constatació de la documentació acreditativa de 
la solvència econòmica i financera contràriament al que exigeix el plec de 
clàusules administratives particulars. 
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Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, interessa posar de manifest les circumstàncies 
següents: 

- En l’expedient 6081/09 no s’acompleix el termini d’execució estipulat en el plec 
de clàusules administratives particulars ni en el contracte signat amb 
l’adjudicatari, sense que l’Ajuntament prenga cap mesura prevista en el plec, les 
quals remeten a les penalitats establides en l’LCSP. 

- En cap de les factures dels expedients 6081/09 i 1157/09 consta la data de 
recepció de conformitat del servei prestat. Cal significar, tanmateix, que en la 
majoria de les factures revisades apareix una rúbrica del responsable de 
l’Ajuntament certificant la correcció del servei prestat, però sense identificar-se, 
circumstància que hauria de ser resolta. 

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 tres 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 
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. 

- En els expedients analitzats no existeix constatació que s’haja dictat una 
resolució motivada que aprove l’expedient de contractació i la despesa, i dispose 
l’obertura del procediment d’adjudicació, tal i com ordena l’article 94.1 de 
l’LCSP. 

- En els expedients revisats no consta l’informe sobre els plecs de clàusules 
administratives particulars que ha de formalitzar la Secretaria de l’Entitat, tal 
com disposa l’article 99.6 de l’LCSP. 

- En els expedients 6329/09 i 6544/09, no existeix cap informe de la Intervenció 
municipal que certifique l’existència de crèdit adequat i suficient, tal com 
disposa l’article 93.3 de l’LCSP. 

- En els expedients 6329/09 i 6544/09, no consta en el plec de clàusules 
administratives particulars ni en el contracte signat, la previsió d’un termini de 
garantia dels subministraments prestats, tal com disposa l’article 205.3 de 
l’LCSP. 

- En el mateix sentit, en els tres expedients analitzats tampoc no hi ha constatació 
que se n’haja comunicat la seua realització al Registre de Contractes del Sector 
Públic, tal com disposa l’article 308 de l’LCSP. 
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L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de formalització dels 
contractes, ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En cap dels tres expedients existeix constància documental del certificat del 
registre d’entrada de les proposicions presentades, tal com estableix l’article 80 
del RGCAP. 

- En l’expedient 9818/09, no hi ha constatació documental que l’Ajuntament haja 
exigit el reintegrament del cost dels anuncis. 

- En el mateix sentit, en els tres expedients que han sigut revisats no conta 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 6329/09 i 6544/09, adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat, se sol·liciten dues ofertes i no tres, tal com exigeix l’article 162 de 
l’LCSP. 

 Hem comprovat que en els dos expedients, una de les ofertes s’ha sol·licitat a 
una determinada societat de responsabilitat limitada, mentre que l’altra oferta 
s’ha sol·licitat a una persona física que té la condició de representant legal de la 
esmentada societat de capital. Hem comprovat que en la mesura en què 
l’adjudicació es realitza a favor de la societat de responsabilitat limitada, la dita 
persona física signa els contractes en representació de l’adjudicatari. Les 
circumstàncies anteriors no s’ajusten als principis de publicitat i concurrència 
enunciats en l’article 1 de l’LCSP. 

- En els expedients 6329/09 i 6544/09 no hi ha constatació de la documentació 
següent: habilitació empresarial o professional; justificació de la solvència 
econòmica i financera d’acord amb el que estableix el plec de clàusules 
administratives particulars; i solvència tècnica i professional d’acord amb el que 
estableix el plec. 

- En l’expedient 9818/09 no consten l’escriptura de poder a favor del representant 
legal de l’empresa i, per tant, la validació de poder. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, cal manifestar que: 

- En els expedients analitzats no existeix constància documental que s’haja 
realitzat la liquidació del contracte, tal com estableixen els articles 205 i 218 de 
l’LCSP. 

- En els expedients 6329/09 i 6544/09 no figura l’acta de recepció formal de 
l’objecte del contracte, tal com estableix l’article 205 de l’LCSP. 

- En cap de les factures dels contractes revisats consta la data de recepció de 
conformitat del subministrament prestat, tanmateix, en la majoria de les factures 
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revisades apareix una rúbrica del responsable de l’Ajuntament certificant la 
correcció del subministrament prestat, però sense identificar-se, circumstància 
que hauria de ser resolta. 

8.7 Fiscalització del contracte de concessió d’obra pública 

En relació amb les actuacions administratives prèvies de l’expedient de contractació 
4139/09, de concessió d’una obra pública, cal manifestar les circumstàncies següents: 

- No tenim constatació que s’haja 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. 

- No existeix constatació que la Secretaria de l’Ajuntament haja elaborat l’informe 
sobre els plecs de clàusules administratives particulars, tal com disposa l’article 
99.6 de l’LCSP. 

- En els expedients analitzats no existeix constatació documental que s’haja dictat 
una resolució motivada que aprove l’expedient de contractació i la despesa, i 
dispose l’obertura del procediment d’adjudicació, tal i com ordena l’article 94.1 
de l’LCSP. 

- No existeix constatació que s’haja comunicat la realització del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic, tal com exigeix l’article 308 de 
l’LCSP. 

- Entre la documentació de l’expedient, no s’ha pogut comprovar que s’haja 
realitzat l’acta prèvia de replanteig, contravenint el que exigeix l’article 110 de 
l’LCSP; ni que s’haja tramés una còpia certificada del contracte a la Sindicatura 
de Comptes, tal com exigeix l’article 29 de l’LCSP. 

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

- No existeix constància documental del certificat del registre d’entrada de les 
proposicions presentades, tal com estableix l’article 80 del RGCAP. 

- Hem comprovat que sols presenta oferta un licitador al qual s’adjudica el 
contracte malgrat que en l’acta de la mesa de contractació en què s’adjudica es 
posa de manifest que l’oferta no considera tots els aspectes exigits en el plec de 
clàusules administratives particulars. 

- No hi ha constatació documental que l’Ajuntament haja exigit el reintegrament 
del cost dels anuncis a l’empresa adjudicatària. 
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Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga del contracte formalitzat 
en l’expedient analitzat, cal manifestar que: 

- En l’expedient analitzat no hi ha documentació acreditativa de l’existència del 
programa de treball ni del pla de seguretat i salut. 

- No tenim constatació que s’haja realitzat l’acta de comprovació de l’acabament 
de les obres, l’acta de recepció formal, l’acta de mediació general, el certificat 
final, l’informe del departament sobre l’estat de les obres i la liquidació del 
contracte, tal com exigeixen els articles 205, 218 i 227 de l’LCSP. 

8.8 Fiscalització dels contractes menors 

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

 
Tipus Descripció Import 

Subministraments Subministraments grup electrogen per al SAI d’informàtica 15.080 
Serveis Disseny invitacions, creació d’escenografia, idea i guió acte exaltació regidora 12.238 
Serveis Disseny invitacions, creació d’escenografia, idea i guió acte exaltació regidora 9.512 
Subministraments Subministraments sistema alimentació ininterrompuda MGE UPS GALAXY 5000 17.342 
Serveis Servei d’atenció de la centraleta telefònica (import mensual) 2.112 
Serveis Servicio viver d’empreses (import mensual) 922 
Subministraments Subministraments material fontaneria 7.329 
Subministraments Subministraments material per a policia local 22.028 
Serveis Representació de Fedra en el Teatre Chapí 18.560 

Quadre 11 

En la revisió dels contractes menors que han sigut seleccionats, s’han posat de manifest 
les consideracions següents, pel que fa a la tramitació administrativa i comptable: 

- Hem comprovat que els proveïdors dels contractes menors que han sigut revisats 
han facturat a l’Ajuntament durant l’exercici de 2009 un import que supera 
àmpliament el límit establit per als contractes menors segons l’article 122.3 de 
l’LCSP, i que l’Entitat no ha valorat la possibilitat d’haver-los tramitats d’acord 
amb el que disposa l’article 266 de l’LCSP i no com a contractes menors. En 
aquest sentit, interessa observar que aquestes despeses han sigut informades 
desfavorablement per la Intervenció de l’Entitat. 

- Amb independència de les despeses revisades, que són els de la mostra 
seleccionada, l’Ajuntament ha tramitat com a contractes menors diversos 
subministraments relacionats amb la telefonia i el subministrament de gasoil, per 
un import total gastat durant l’exercici de 2009 que supera el límit establit per 
l’article 122.3 de l’LCSP per a la tramitació d’una despesa com a contracte 
menor. 
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- Quant als serveis de “Disseny invitacions, creació d’escenografia, idea i guió 
acte d’exaltació regidora major 2009”, per un import de 12.238 euros i “Disseny 
invitacions, creació d’escenografia, idea i guió acte d’exaltació regidora infantil 
2009”, per un import de 9.512 euros, hem comprovat que es tracta del cost d’un 
mateix acte, circumstància que s’ha produït a fi d’evitar la publicitat i 
concurrència en la tramitació de la despesa, contravenint el que exigeixen els 
articles 1 i 266 de l’LCSP. 
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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 Villena, 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 procediments i terminis prevists en la normativa 
vigent per a l’aprovació i 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) La Intervenció municipal ha d’exercir les seues funcions de forma efectiva i 
formalitzar amb rigor els informes prevists en la normativa vigent, entre els 
quals els que realitza per a comprovar el compliment del principi d’estabilitat 
pressupostària i amb ocasió de la pròrroga dels pressuposts, a fi de no repetir les 
circumstàncies posades de manifest en els apartats 5.3 i 6.2 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 de pressuposts, 
del moviment de tresoreria per operacions pressupostàries independents i 
auxiliars del pressupost i de la seua situació, perquè no es produïsquen els fets 
indicats en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

e) L’Ajuntament ha de valorar el contingut dels diferents informes que elabora la 
Intervenció municipal, a fi d’evitar que en exercicis futurs es reiteren les 
deficiències posades de manifest en aquests informes i els expedients s’ajusten a 
la 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. 



Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Villena. Exercici de 2009 

- 40 - 

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) L’Ajuntament ha d’acomplir el que estableix la Instrucció de Comptabilitat per a 
Entitats Locals, en allò que fa referència al compte financer 413, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost”, tal com manifestem 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, 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) 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. 

m) L’Entitat s’ha de dotar d’un departament de contractació que centralitze tot el 
procés de gestió administrativa, comptable i d’execució dels projectes de 
despesa que comporten la tramitació d’un expedient de contractació, tal com 
posem de manifest en l’apartat 8.2 de l’Informe. 

n) L’Entitat ha de promoure l’expedient de contractació adient en totes aquelles 
despeses que realitze, l’objecte del qual siga el mateix objectiu de l’LCSP, tal i 
com posem de manifest en l’apartat 8.2, de l’Informe. 

o) 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, que l’òrgan 
de contractació aprove l’expedient, 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, 8.6 i 8.7 de l’Informe. 

p) 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 8.5 i 8.6 de l’Informe. 
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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, 8.5 i 
8.6 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) L’Ajuntament ha de gestionar amb rigor el recurs als contractes menors, el qual 
ha de ser aplicat solament en aquells supòsits en què ho permeta l’LCSP, evitar 
el fraccionament dels contractes que haurien d’haver sigut tramitats pels 
procediments ordinaris d’adjudicació prevists en l’LCSP i garantir que compten 
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 emés sobre 
aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o 
no–, s’adjunten ens 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)

8.180.000

1.200.500

3.933.739
10.285.855

422.850
0
0

170.000
0

24.192.944

8.180.000

1.200.500
3.933.739

11.088.553
422.850

0

12.033.605
4.561.839

0

41.421.087

0 0

0
0

8
0

   --

   --
2.583

   --

0
0

802.698
0
0

12.033.605
4.391.839

0

17.228.143 71

9.341.974

917.421
3.899.107
9.810.890

440.012
0

12.768.312
12.477

0

37.190.194

8.172.478

697.242
2.803.273
8.953.937

357.990
0

4.751.186
12.477

0

25.748.582

25

2
10
26

1
0

34
0
0

100

114

76
99

88
104
   --

106
0

   --

90

87

76
72
91
81
   --
37

100
   --

69

1.169.496
220.179

1.095.835

856.954
82.022

0

8.017.126
0
0

11.441.612

8.712.972

7.767.179

771.977
3.433.578

0
0

170.000
1.046.172

21.901.878

8.969.647
7.908.129

420.077
3.788.999

16.465.417
3.000

170.000
1.404.751

39.130.020

256.675
140.951

-351.900
355.420

16.465.417
3.000

0
358.579

17.228.143

3
2

-46
10
   --
   --

0
34

79

8.641.418
7.321.518

420.077
2.633.105
6.504.389

0
9.756

1.404.751

26.935.013

8.612.266
6.388.376

420.077
2.386.268
6.011.393

0
9.756

1.404.751

25.232.886

32
27

2
10
24

0
0

5

100

96
93

100
69
40

0
6

100

69

100
87

100
91
92
   --

100
100

94

29.152
933.142

0
246.837
492.996

0
0
0

1.702.127

2.291.066 0 2.291.066 10.255.181 515.695 9.739.485

4.280.208

2.564.661

331.682

2.564.246

2.446.761

2.122.600

04 55 1.654.016

-415 0 83 441.646

37.190.194
26.935.013

10.255.181

185.342
250.075

2.832.281

5.966.329

61.433.158
60.623.384

6.776.103

13.051.356

11.441.612

1.654.016
3.392

3.345.209

47.665

3.110.738

1.702.127

441.646

1.010.213

43.248

6.776.103

10.439.409

2.932.103

16.716.721

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

152.250

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03140VILLENA CIF: P0314000AId. Entitat: 275

  35.222POBLACIÓ(01-01-09):

 

6.    Desviacions positives de finançament 7.858.317

 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

69%
94%
765
185
24%

90%
69%

100%

64

80

 6. Període mitjà de pagament 38

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 97%
13. Realització pags. pressups. tancats 83%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 60%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

218%

637%

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

1.056

7%
52

7%
402

17%

85%

23%

13%

21%
610%
-98%

11.657.211

38%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
03140VILLENA CIF: P0314000AId. Entitat: 275

  35.222POBLACIÓ(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

% %

62.626.239

26.792.293
21.979

23.121.759
12.679.389

0

10.818

0

0

16.583.176

0

79.209.415

63.007.358

16.304.080

0
24.030.977
22.672.300

0
11.879.800

0

79.209.414

79%

34%

0%

29%
16%

0%
0%
0%
0%

21%
0%

100%

80%

21%
0%

30%
29%

0%
15%

0%

100%

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

DEURE HAVER

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

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

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

   c. D´altres despeses externes

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

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

17.484.517
8.651.662

29.152
0

1.143.667
7.189.511

420.077

00%

35%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

86%
42%

0%
0%
6%

2%

                                         ESTALVI 16.883.626                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

63

77

384%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

195%

20%

104%

183%

   II. Deutors 9.794.673 12%

  III. Inversions financeres temporals 12.400 0%
  IV. Tresoreria 6.776.103 9%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 4.322.257 5%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 1.545.015 2%
    III. Creditors 2.777.242 4%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 11.879.800 15%

   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

50.448

2.633.105
2.633.105

0

328.477
0
0

0

0
328.477

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

13%
13%

0%

2%

0%
0%
0%

2%

1. Endeutament per habitant

VALOR

369

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

0

0
13.448.374

13.448.374
0

1.149.482

3.284

0
839.803

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
36%

36%
0%

3%
0%

2%
    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

306.395

0
0

22.579.203

7.577.698
2.233.192

11.737.267

1.031.046

152.666
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

60%

20%

6%
31%

3%

0%

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

0

0
152.666

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

11.879.800

0

0

0

11.879.800 D'altres deutes a curt termini 1.545.015

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

1.120.209

0

0

424.807

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

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

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 11.879.800

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 1.120.209

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 13.000.009

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

6.- Deutes amb entitats de crèdit = Estat del deute Sense 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
03140VILLENA CIF: P0314000AId. Entitat: 275

  35.222POBLACIÓ(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 160,95

113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 52,72

114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 10,56

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 30,99

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 36,34
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,46
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 17,24

321.  Taxes per ocupació de la via pública 6,52

322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,89

323. Taxes per aprofitament del subsòl 11,39

324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00

340.  Preus públics per serveis de caràcter general 0,00

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 0,00

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)

25,12

93,79

51,42

125,63

5,97

1,60
16,48
43,19
46,40

95,01
5,37

65,39

11,95

28,07
0,00
0,00

19,49
5,72

6,53

14,43

17,46
0,00

34,08

0,00

51,61

2009 %

185,04

52,40

9,58

25,98

36,27

0,23
26,18

7,15
0,87

11,88
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

20082009 %

130.  Impost sobre activitats econòmiques 18,9818,21
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 0,000,07

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 118,91

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 51,42

3. Seguretat, protecció i promoció social 131,60

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 208,05

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 105,41

6.   Regulació econòmica de caràter general 25,20

7.   Regulació econòmica de sectors productius 72,51

9.   Transferències a administracions públiques 0,00

0    Deute públic 51,61

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

886.725

1.2  Administració general 3.329.360

2.2  Seguretat i protecció civil 1.797.175

3.1 Seguretat i protecció social 3.168.592

3.2 Promoció social 208.342

4.1 Sanitat 65.592
4.2 Educació 746.108
4.3 Habitatge i urbanisme 1.865.456
4.4  Benestar comunitari 1.885.013
4.5  Cultura 3.803.168
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 266.120

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 1.147.177
5.2 Comunicacions 185.063
5.3 Infraestructures agràries 295.729
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 707.736
6.2 Regulació comercial 239.636

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 394.230

7.2 Indústria 453.136
7.3 Energia 598.518
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 354.755

9.1 Transferències a administracions públiques 0

0.1 Deute públic 1.733.969

884.780

3.303.629

1.811.243

4.424.766

210.351

56.506
580.381

1.521.168
1.634.282

3.346.586
189.036

2.303.016

421.079

988.796
0
0

686.384
201.370

230.038

508.383

614.942
0

1.200.428

0

1.817.849

0%

-1%

1%

40%

1%

-14%
-22%
-18%
-13%

-12%
-29%

101%

128%

234%
 --
 --

-3%
-16%

-42%

12%

3%
 --

238%

 --

5%

1.   Serveis de caràcter general 4.216.0854.188.409 -1%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 1.797.1751.811.243 1%

3. Seguretat, protecció i promoció social 3.376.9354.635.117 37%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 8.631.4587.327.959 -15%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 1.627.9693.712.891 128%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 947.372887.753 -6%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 1.800.6392.553.792 42%

9.   Transferències a administracions públiques 00  --

0    Deute públic 1.733.9691.817.849 5%

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense 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 24/04/2008
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 18/06/2010
3.    Data d'elaboració del compte 31/12/2010
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 31/12/2010
5.    Data d'inici de l'exposició 31/12/2010
6.    Data de presentació del compte general al Ple 31/12/2010
7.   Data d'aprovació del compte general 31/12/2010

24.131.60126.935.013 12%

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

15%
-1%

-9%

-16%

0%

-49%
52%
10%

 --
--
--

--

--

--
--

 --

--

-4%
--

 --

 --
--

--
--
--

 --

 --

--
 --

8.   Data d'enviament del compte general (*) 01/03/2011

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(***) El compte general no aprovat en el termini legal

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

25,39

95,32

51,45

90,72

5,96

1,88
21,36
53,41

53,97
108,89

7,62

32,84
5,30
8,47
0,00
0,00

20,26

6,86

11,29

12,97

17,14
0,00

10,16

0,00

49,64

-1%

-2%

0%

38%

0%

-15%
-23%
-19%

-14%
-13%
-30%

99%

126%
232%

 --
 --

-4%

-17%

-42%

11%

2%
 --

236%

 --

4%

120,71 -1%

51,45 0%

96,68 36%

247,12 -16%

46,61 126%

27,12 -7%

51,55 41%

0,00  --

49,64 4%

0,00  --

-2%
4%
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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 VILLENA 

 

I. INTRODUCCIÓ 

Els dies 24 i 30 de novembre de 2011 foren tramesos a l’alcalde de l’Ajuntament de 
Villena i a la senyora Celia Lledó Rico, alcaldessa de l’Ajuntament durant l’any 2009, 
sengles exemplars de l’esborrany de l’informe de fiscalització realitzat a l’Entitat, 
d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació per a l’any 2011. 

En l’esmentat tràmit hem rebut un escrit d’al·legacions de l’alcalde, amb data 13 de 
desembre de 2011, acompanyat de les al·legacions de la interventora i del tècnic 
d’administració general, i també un segon escrit d’al·legacions de la senyora Celia 
Lledó Rico, amb data 19 de desembre de 2011. Tots dos escrits han arribat fora del 
termini establit, que acabà el dia 7 de desembre de 2011. 

Tal com és habitual, hem elaborat aquest informe a fi que el Consell de la Sindicatura 
de Comptes puga valorar l’escrit d’al·legacions presentat i, eventualment, modificar la 
redacció actual de l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1. Apartat 5.1, paràgrafs 2n, 3r i 5è de la pàgina 11 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament confirma el que indica l’esborrany de l’Informe 
de fiscalització, encara que manifesta que els tràmits que faltaven ja han estat realitzats 
en l’actualitat. En aquest sentit, ha aportat justificació documental dels tràmits següents: 

- Dictamen de la Comissió Especial de Comptes amb data 26 d’octubre de 2011 

- Publicació en el BOP d’Alacant amb data 5 d’octubre de 2011 

- Acord plenari de la seua aprovació amb data 24 de novembre de 2011 

Comentaris: L’Ajuntament confirma el que manifesta l’informe, al mateix temps que 
informa que s’han efectuat tots els tràmits d’aprovació del Compte General. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de modificar el paràgraf 2n de la pàgina 11 de 
l’esborrany de l’informe, que quedaria redactat així: “-El Compte General de l’exercici 
de 2009 va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 24 de novembre de 2011, fora del 
termini establit en l’article 212 de l’LRHL. En aquesta mateixa data es van aprovar els 
comptes generals corresponents als exercicis de 2007, 2008 i 2010.” 

Proposem, d’altra part, de suprimir els paràgrafs 3r i 5è de la pàgina 11 de l’esborrany 
de l’Informe. 



- 2 - 
 

2. Apartat 5.1, paràgraf 2n de la pàgina 12 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament informa que en data 7 de novembre de 2011 va 
remetre la liquidació del pressupost de l’exercici de 2009 a la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública de la Generalitat. 

Comentaris: L’actuació de l’Entitat confirma el que la Sindicatura de Comptes 
manifestava en l’Informe respecte a l’obligació d’informar la Generalitat de l’aprovació 
de la liquidació del pressupost de l’exercici corresponent. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de modificar el paràgraf 2n de la pàgina 12 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “-En data 7 de novembre de 2011, 
l’Entitat ha tramés a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública una còpia de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2009, amb posterioritat al termini que 
estableix l’article 193.5 de l’LRHL, que és el 31 de març de 2010.” 

3. Apartat 5.3, paràgrafs 4t, 5è i 6è de la pàgina 13 de l’esborrany de l’Informe  

Resum de l’al·legació: No s’han fet els ajustaments mencionats en l’Informe de la 
Sindicatura de Comptes, en relació amb el càlcul del compliment de l’objectiu de 
l’estabilitat pressupostària, encara que sí per al càlcul del romanent de tresoreria que, 
segons la Intervenció de l’Ajuntament, determina la capacitat/necessitat de finançament. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una justificació de les 
raons que han motivat aquesta forma d’actuar de l’Entitat, sense que aquesta aporte cap 
document que permeta de reconsiderar el que diu l’esborrany de l’Informe de la 
Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

4. Apartat 5.4, paràgraf 3r de la pàgina 14 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La base 76 de les bases d’execució del pressupost vigents en 
l’exercici de 2009, conté la informació que cal trametre a la Comissió Informativa 
d’Hisenda i al Ple de l’Entitat. 

Comentaris: Hem revisat les bases d’execució del pressupost i hem comprovat que és 
correcta la manifestació de l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de modificar el paràgraf 3r de la pàgina 14 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “-La forma i els terminis en què la 
Intervenció ha de subministrar informació al Ple de l’Entitat, s’indiquen en la base 76 de 
les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2008 que va ser prorrogat en 
l’exercici de 2009, en compliment del que disposa l’article 207 de l’LRHL.” 

5. Apartat 5.5, paràgraf 2n de la pàgina 15 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament té aprovada la fiscalització prèvia, regulada en la 
base 70 de les bases d’execució del pressupost, i té previst d’aprovar un reglament de 
fiscalització en què es concreten els aspectes addicionals que cal comprovar en la 
fiscalització prèvia i les tècniques de mostreig que cal utilitzar. 
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L’Ajuntament al·lega que ha tramitat els advertiments d’acord amb el que estableix 
l’LRHL encara que els departaments gestors no han emès cap informe en què es 
justifiquen les irregularitats que s’han posat de manifest en els informes. En el mateix 
sentit s’indica que en la fiscalització posterior no tenen efectes suspensius els 
advertiments, que han estat aixecats mitjançant la resolució corresponent. 

Comentaris: L’al·legació de l’Ajuntament confirma el que diu l’esborrany de l’Informe 
de la Sindicatura de Comptes, atès que s’hi fa referència a la fiscalització prèvia però 
sense aportar cap informació o documentació que permeta de reconsiderar el paràgraf de 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

6. Apartat 6.2, paràgraf 5è de la pàgina 17 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La Intervenció de l’Entitat indica que, d’acord amb l’article 21 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, només els ajusts a l’alça són els que 
requereixen l’informe d’Intervenció, ja que les modificacions de crèdit i els crèdits 
destinats a serveis finançats amb crèdits o d’altres ingressos específics o afectats no són 
prorrogables automàticament. En el quadre 3 de la pàgina 16 de l’esborrany de la 
Sindicatura de Comptes s’especifiquen els imports que no han estat prorrogats per 
aquesta raó. 

Comentaris: Aquesta qüestió l’hem tractada repetidament amb la Intervenció municipal, 
a la qual vàrem recordar que no s’havia presentat l’informe que exigeix l’article 21.4 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. En aquest sentit, no considerem justificada la 
reinterpretació que es fa de l’esmentat precepte legal aportant un nou concepte jurídic 
pressupostari, el de crèdits en què es fa una “no pròrroga”. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

7. Apartat 7.1, paràgraf 5è de la pàgina 18 i paràgrafs 1r, 2n i 3r de la pàgina 19 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Els ajusts que planteja la Sindicatura de Comptes no es troben 
entre els prevists en els articles 96 i 97 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

Comentaris: Aquesta qüestió dels ajusts també l’hem discutit reiteradament amb la 
Intervenció municipal, en el sentit que no es tractava dels ajusts a què fa referència el 
Reial Decret esmentat, sinó que es tracta d’ajusts financers que són conseqüència del 
treball de fiscalització per no haver aplicat correctament o adequadament els principis 
que regeixen la comptabilitat pública. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 
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8. Apartat 7.1, paràgraf 5è de la pàgina 19 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que entre els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdit hi havia factures que encara no havien estat registrades a 31 de 
desembre, per la qual cosa no era possible d’imputar-les al compte 413, “Creditors per 
obligacions reconegudes pendents d’aplicar al pressupost”. 

D’altra banda, indica que entre les registrades amb anterioritat al dia 31 de desembre, 
caldria separar aquelles que han estat revisades pel tècnic i pel gestor municipal, i sobre 
les quals, si són conformes, la Intervenció hauria d’acordar com s’han de 
comptabilitzar. 

En conclusió, l’Ajuntament al·lega que, en la mesura en què no han estat revisades, no 
s’haurien d’haver comptabilitzat en l’esmentat compte 413. 

Comentaris: En l’exercici de 2009 l’Ajuntament no ha registrat en el compte 413, 
“Creditors per obligacions reconegudes pendents d’aplicar al pressupost”, cap factura, 
registrada o no, revisada o no per la Intervenció, circumstància que posa de manifest 
que l’al·legació no té prou fonament. 

Amb independència d’això, cal manifestar que l’al·legació no aporta cap documentació 
que permeta de reconsiderar el que exposa l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

9. Apartat 7.2, paràgraf 3r de la pàgina 23 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions presentat, l’Ajuntament diu que porta 
els següents documents adjunts: 

- Informe de l’interventor accidental en què es fa el càlcul de l’estabilitat 
pressupostària mitjançant la diferència del capítol d’1 a 7 d’ingressos menys el 
capítol d’1 a 7 de despeses. 

- Informe de l’interventor accidental sobre el càlcul del cobrament dubtós, en el qual 
es fan una sèrie de dotacions addicionals al que estipula la base 66 de les bases 
d’execució del pressupost, on consta “Dotació addicional per comptabilització DR 
sub. capítols IV i VII”. 

En l’escrit d’al·legacions de l’Ajuntament diu que els drets pendents de cobrament de 
l’exercici de 2008 i anteriors estan dotats al 100% per al càlcul del romanent de 
tresoreria. 

Així mateix, s’hi indica que per al càlcul del saldo de cobrament dubtós de l’exercici 
corrent de 2009, es fa una dotació del 10% de la totalitat dels drets pendents de 
cobrament pel concepte de subvencions, independentment de si hi ha reconeixement o 
no de l’obligació pel pagador o si s’ha justificat. S’aplica aquest percentatge perquè és 
el que estableixen les bases d’execució del pressupost per al càlcul dels saldos de 
cobrament dubtós. De més a més, es fa una dotació addicional de 742.100,34 euros com 
a “Dotació addicional per comptabilització DR sub. capítols IV i VII”. 
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En l’escrit d’al·legacions s’indica textualment que “calculat l’esmentat import sobre els 
drets reconeguts pendents de cobrament que apareixen en la comptabilitat, que és la 
suma de la totalitat dels drets reconeguts pendents de cobrament, a excepció d’aquells 
que s’utilitzen per al càlcul de les desviacions de finançament afectat, que presenten, 
una vegada aplicat el coeficient de finançament afectat, una diferència entre ingressos i 
despeses que minora el romanent en l’apartat excés de finançament afectat”. 

En conseqüència, el càlcul del romanent de tresoreria s’ha ajustat a la baixa, 
descomptant els drets reconeguts pendents de cobrament a través de l’augment dels 
drets de dubtós cobrament. 

Comentaris: En l’esborrany de l’Informe de fiscalització no es proposa en cap moment 
cap ajust al romanent de tresoreria per la comptabilització dels drets reconeguts dels 
capítols IV i VII “Transferències corrents” i “Transferències de capital”, 
respectivament, de l’estat d’ingressos. 

En l’informe el que es posa de manifest és que l’Ajuntament, en la imputació comptable 
dels ingressos per transferències corrents i de capital, no s’ajusta als criteris establits en 
el document 4 dels principis comptables públics elaborats per la IGAE, que es 
refereixen a les transferències i les subvencions. 

El document esmentat diu que el reconeixement dels ingressos provinents de 
transferències o subvencions s’ha de fer en el moment en què tinga lloc l’increment 
d’actiu en l’entitat beneficiària, que es materialitza en un increment de la tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

10. Apartat 8.4, paràgraf 2n de la pàgina 28 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: En l’expedient 1277/09 es fa la modificació de crèdit 
núm. 3/2009 mitjançant generació de crèdit el dia 3 de febrer de 2009. El plec de 
clàusules administratives particulars s’aprova el dia 9 de febrer de 2009, i tot i que no 
esqueia efectuar una objecció per manca de crèdit, el document comptable s’hauria 
d’haver fet i hauria d’estar en l’expedient en la data de la convocatòria. 

S’indica que la circumstància anterior s’ha produït perquè s’havia inclòs en la 
convocatòria sense que prèviament s’hagués traslladat l’expedient a la Intervenció. En 
aquest context, la retenció de crèdit es fa amb data 12 de febrer de 2009 i s’hi acrediten 
els aspectes que requereix l’article 93.3 de l’LCSP. 

L’expedient 5091/09 inclou l’acord d’aprovació del plec de prescripcions tècniques i el 
plec de clàusules administratives particulars en què consta l’informe de la Intervenció. 
També inclou una retenció de crèdit, amb data 27 de maig de 2009, on s’acredita la 
reserva de crèdit de l’anualitat de l’exercici de 2009. 

Comentaris: En primer lloc, interessa ressaltar que la documentació que l’Ajuntament 
diu que adjunta per a justificar les al·legacions no està numerada, contràriament al que 
l’Ajuntament afirma en l’escrit d’al·legacions, cosa que ha dificultat poder donar-hi 
resposta. 
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En relació amb l’expedient 1277/09, l’al·legació confirma que el contracte fou aprovat 
sense que la Intervenció municipal hagués certificat que hi havia crèdit, tal com cal, i 
que es va fer amb posterioritat. Interessa ressaltar que aquest document no constava 
entre la documentació de l’expedient que fou facilitat a la Sindicatura de Comptes 
durant les tasques de fiscalització. 

En l’expedient 5091/09 hem comprovat que conté l’informe de la Intervenció municipal 
i també un document de retenció de crèdit, amb data 27 de maig de 2009, que acredita la 
reserva de crèdit de l’anualitat de l’exercici de 2009. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 2n de la pàgina 28 de 
l’esborrany de l’Informe. 

11. Apartat 8.4, paràgraf 10è de la pàgina 28 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions diu que es presenten alguns documents 
amb relació als expedients següents: 

- En relació amb l’expedient 1265/09, s’hi acompanya la compensació realitzada per 
l’anunci, per import de 155,10 euros. 

- En relació amb l’expedient 1277/09, s’hi acompanya la compensació realitzada per 
l’anunci, per import de 137,10 euros. 

- En relació amb l’expedient 5091/09, s’hi acompanya la compensació realitzada per 
l’anunci, per import de 1.303,59 euros. 

Comentaris: Hem analitzat els documents presentats, cap dels quals figurava en els 
expedients que l’Entitat havia facilitat, i hem comprovat que justifiquen adequadament 
els tràmits realitzats. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 10è de la pàgina 28 de 
l’esborrany de l’Informe. 

12. Apartat 8.4, paràgraf 5è de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que sí que consta la data de recepció de 
l’obra executada en tots dos contractes, tal com acredita la documentació que s’hi 
acompanya. 

Comentaris: Hem revisat les factures del contracte 1265/09 i hem confirmat que el que 
consta en les factures és un número del registre de factura de la Intervenció, però cap en 
què un responsable de l’Ajuntament acredite que el seu contingut es correspon amb 
l’obra executada. 

Respecte a les factures del contracte 5091/09, interessa ressaltar que en aquest contracte 
s’ha fet un total de divuit factures, cap de les quals —fora de la que s’hi adjunta— no ha 
estat registrada en el registre general de l’Ajuntament. En qualsevol cas, en cap 
d’aquestes cap responsable de l’Ajuntament acredita que el seu contingut es correspon 
amb l’obra executada. 
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Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

13. Apartat 8.4, paràgraf 8è de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’obra del contracte 5091/09 a què fa referència l’esborrany de 
l’Informe de la Sindicatura de Comptes no s’havia acabat en la data de realització 
d’aquest. La darrera factura i certificació núm. 19 es presentà el dia 30 de novembre de 
2011, per un import de 1.018.231,62 euros, i s’aprovà aquell mateix dia mitjançant un 
Decret de l’Alcaldia, amb un informe desfavorable de la Intervenció, ja que era l’últim 
dia de termini per a enviar la justificació de la subvenció. 

En l’esmentat decret de l’alcalde, en vista de la falta de documentació complementària 
que acredite el compliment del contracte, es requereix al departament de Secretaria que 
l’òrgan competent inicie l’expedient de liquidació del contracte, que s’haurà de fer 
abans que acabe el termini de garantia. En el mateix sentit, també s’ha requerit al 
director d’obres, per mitjà d’un decret de l’Alcaldia, un informe complementari sobre 
els aspectes del contracte que cal complir. 

L’escrit d’al·legacions diu que l’Ajuntament, en la data de realització d’aquell, no ha 
presentat la documentació requerida. 

Comentaris: No pareix raonable que l’Ajuntament faça referència en l’escrit 
d’al·legacions al fet que un contracte tan significatiu per l’import no s’haja executat en 
la seua totalitat. Sabia que no s’havia liquidat l’obra, però ignorava que estigués per 
finalitzar. 

En la mesura en què el que l’Ajuntament manifesta responga a la realitat, el paràgraf 
que apareix en l’informe hauria d’incrementar el seu abast, no sols per la gran diferència 
que hi ha entre l’import d’adjudicació i el finalment certificat, sinó pel fet que hom 
concedís la llicència d’ocupació, ni que fos parcial, sense estar acabada l’obra. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem d’afegir dos paràgrafs després del paràgraf 8è 
de la pàgina 30 de l’esborrany de l’informe, sense guions i dins del guió de l’actual 
paràgraf 8è, que no canvia la seua redacció. La redacció que proposem per a aquests dos 
nous paràgrafs és la següent: 

“En el tràmit d’al·legacions l’Ajuntament ha informat que l’empresa adjudicatària ha 
presentat, en data 30 de novembre de 2011, la certificació número 19, per un import 
d’1.018.231,62 euros, de la qual l’Entitat no pot facilitar cap informació, ja que s’ha 
sol·licitat un informe a la direcció d’obres que no ha estat presentat. 

”En l’escrit d’al·legacions l’Ajuntament indica que la certificació fou aprovada per 
Decret de l’Alcaldia el mateix dia de la seua presentació, amb l’informe desfavorable de 
la Intervenció municipal, ja que era l’últim dia per a enviar la justificació de la 
subvenció rebuda de la Generalitat per a l’obra.” 
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14. Apartat 8.4, paràgraf 1r de la pàgina 31 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de la al·legació: Indica que s’imputa al pressupost de 2010, mitjançant una 
modificació pressupostària finançada amb romanent de tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat, tal com preveu l’LRHL. 

Comentaris: Hem discutit aquesta qüestió diverses vegades amb la Intervenció 
municipal. En tot cas, el que diu l’escrit d’al·legacions confirma el que diu l’esborrany 
de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

15. Apartat 8.4, paràgraf 7è de la pàgina 31 de l’esborrany de l’informe 

Resum de la al·legació: La certificació 7 i la factura per import de 272.845,23 euros 
tingueren entrada en el registre de factures de l’Ajuntament el dia 17 de desembre de 
2009, tancat ja el termini de presentació de factures, que és el 15 de desembre de cada 
any. Els departaments són coneixedors d’aquesta circumstància i del fet que les factures 
que arriben després d’aqueixa data s’imputaran al pressupost de l’any següent. 

La certificació 8 i la factura per un import de 113.656,09 euros tingueren entrada en el 
registre de factures de l’Ajuntament el dia 27 de gener de 2010, per la qual cosa foren 
imputades al pressupost d’aquest exercici. 

Les dues factures s’imputen al pressupost de l’exercici de 2010 mitjançant una 
modificació pressupostària finançada amb romanent de tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat, tal com preveu l’LRHL. 

Comentaris: Hem discutit aquesta qüestió diverses vegades amb la Intervenció 
municipal. En tot cas, el que diu l’escrit d’al·legacions confirma el que diu l’esborrany 
de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

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

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament fa les al·legacions següents amb relació al 
compliment de l’article 93.3 de l’LCSP: 

- En relació amb el contracte 1157/09, s’hi adjunta un document comptable AD que 
acredita els extrems a què es refereix l’esmentat precepte legal. 

- Pel que fa al contracte 6081/09, s’indica que, encara que en el moment d’aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars no constava la retenció prèvia 
corresponent, la despesa es va autoritzar amb l’obtenció de l’acord, estenent el 
document comptable A corresponent, del qual s’hi acompanya còpia. 

En relació amb l’expedient 6081/09, l’Entitat assenyala que el servei es finança a càrrec 
al Programa de Revitalització Urbana i Social (REVITA) del centre històric de Villena, 
el contracte del qual el controla una persona contractada amb aquesta finalitat, que 
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revisa la documentació abans de trametre-la a l’Administració de l’Estat, que 
posteriorment en fa una auditoria. 

Comentaris: Els arguments que exposa l’Ajuntament en l’escrit d’al·legacions aporten 
informació d’interès, però no es refereixen pas a les circumstàncies que es posen de 
manifest en l’esborrany de l’Informe de fiscalització, ço és que en el moment d’aprovar 
la contractació no hi havia cap informe de la Intervenció que certificàs que hi havia 
crèdit adequat i suficient, tal com exigeix l’article 93.3 de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

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

Resum de l’al·legació: Ha estat reintegrat el segon pagament per l’adjudicació, per 
import de 398,86 euros; se n’hi adjunta còpia del document acreditatiu, però està 
pendent el reintegrament del primer pagament per la licitació. 

Comentaris: En l’expedient de contractació que l’Entitat va facilitar durant les tasques 
de fiscalització no hi havia cap document referent als reintegraments dels anuncis. En 
tot cas, no pareix raonable que s’haja cobrat la publicitat de l’adjudicació i no pas la 
relativa a la licitació, quan aquesta és una fase contractual anterior. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de modificar la redacció del paràgraf 8è de la 
pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “-En 
l’expedient 1742/09, no hi ha constància documental que l’Ajuntament haja exigit a 
l’empresa adjudicatària el reintegrament de la totalitat del cost dels anuncis.” 

18. Apartat 8.5, paràgraf 8è de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: El termini d’execució del contracte 6081/09, signat el 21 de 
setembre de 2009, és d’un màxim de dos mesos, comptadors a partir del dia hàbil 
següent al de la seua formalització en document administratiu. En la documentació 
annexa a la factura hi ha un escrit escanejat amb registre d’entrada de 23 de novembre 
de 2009, en què s’afirma que adjunten a aquest escrit una còpia del projecte d’execució 
de centre social per a gent gran. 

En el mateix sentit, consta una acta de recepció signada per l’arquitecte municipal, en 
què s’especifica que l’objecte del contracte ha estat lliurat i rebut conformement al que 
s’havia demanat. 

Comentaris: En l’escrit d’al·legacions no es fa referència al fet que en l’acta de recepció 
signada per l’arquitecte, que dóna conformitat a l’objecte del contracte, la data que hi 
apareix és el 28 de maig de 2010, circumstància aquesta que per si sola justifica el 
paràgraf de l’informe sobre el qual s’al·lega. 

D’altra part, cal posar de manifest la incoherència en què incorre l’Ajuntament en la 
seua al·legació quan diu que en la documentació annexa a la factura hi ha un escrit 
escanejat amb registre d’entrada del dia 23 de novembre de 2009, en el qual s’afirma 
que adjunten a aquest escrit una còpia del projecte d’execució de centre social per a gent 
gran, atès que la factura que figurava en l’expedient de contractació, amb número 11/10, 
és de data 8 d’abril de 2010, certificada per l’Ajuntament el 28 de maig de 2010. 
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La Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2009, d’altra part, valora la sol·licitud 
de l’empresa adjudicatària per què se sol·licita una ampliació del termini d’execució en 
dos mesos, atès que no li ha estat pas facilitada tota la informació per a realitzat 
l’objecte del contracte. Interessa fer notar que aquesta sol·licitud es denega. 

Finalment, interessa observar que en l’escrit de 21 de novembre de 2009 a què fa 
referència l’Ajuntament, dirigit a la regidora delegada d’urbanisme, no hi ha cap 
constància que s’haja presentat a l’Ajuntament, en aqueixa data o en una de posterior, 
per què difícilment l’Entitat hi pot basar la seua al·legació, quan tota la documentació 
restant posa de manifest el contrari. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

19. Apartat 8.5, paràgraf 1r de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’expedient 6081/09 no consta en la factura la data de 
recepció, malgrat que sí que hi consta l’acta de recepció esmentada en l’al·legació 
anterior. En l’expedient 1157/09 s’hi acompanya un informe dels tècnics del Gabinet de 
Desenvolupament Econòmic. 

El procediment utilitzat en la Intervenció municipal és que els responsables signen en el 
departament per a evitar que es perden les factures. En el departament consta una 
relació amb els noms, els cognoms i els NIF dels responsables de les signatures, amb la 
signatura corresponent, i hom verifica que coincideix, encara que, com que els 
responsables signen en el departament, no cal la verificació. 

En tot cas, gràcies a la recomanació verbal que van fer els tècnics de la Sindicatura de 
Comptes, actualment apareix identificat en la factura el responsable que signa. 

Comentaris: En l’escrit d’al·legacions es confirmen les circumstàncies posades de 
manifest en l’esborrany de l’Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

20. Apartat 8.6, paràgraf 6è de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb els contractes 6329/09 i 6544/09, l’Ajuntament 
adjunta la còpia compulsada de l’acord pel qual s’aprova el plec de clàusules 
administratives particulars per a ser adjudicats, i també el document comptable de 
retenció de crèdit en què la Intervenció certifica que hi ha saldo de crèdit disponible. 
Queda retingut crèdit per l’import del contracte. 

Comentaris: Amb independència que el document que hom aporta en el tràmit 
d’al·legacions no es trobava entre la documentació que conformava l’expedient de 
contractació que es va facilitar a la Sindicatura de Comptes per a revisar-lo, cal 
significar que la retenció de crèdit és un document comptable que es fa una vegada que 
ja s’ha aprovat la realització del contracte, mentre que l’informe a què fa referència 
l’article 93.3 de l’LCSP és un document necessari per a aprovar l’expedient de 
contractació i, en conseqüència, anterior als documents comptables que en justifiquen la 
gestió administrativa i comptable i independent d’aquests. 
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Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

21. Apartat 8.6, paràgraf 1r de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament indica que es tracta de contractes adjudicats pel 
procediment negociat sense publicitat, per tant no hi ha despeses de publicació. 
L’Entitat hi adjunta els acords d’aprovació dels plecs esmentats. 

Comentaris: L’Ajuntament fa referència en l’al·legació als contractes 6329/09 i 
6544/09, que són contractes adjudicats mitjançant el procediment negociat, però no hi fa 
referència a un tercer contracte revisat. Aquests documents que aporta ara no es 
trobaven entre la documentació que conformava l’expedient de contractació i que va 
facilitar a la Sindicatura de Comptes perquè els revisàs. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de modificar la redacció actual de paràgraf 1r de 
la pàgina 35 de l’esborrany de l’informe, que quedaria redactat així: “-En 
l’expedient 9818/09, no hi ha constatació documental que l’Ajuntament haja exigit el 
reintegrament del cost dels anuncis.” 

22. Apartat 8.7, paràgraf 9è de la pàgina 36 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament adjunta el certificat original de les actes en què es 
pren l’acord d’aprovar el plec de clàusules administratives particulars i en el qual es 
transcriu l’informe de la Intervenció realitzat amb aquesta finalitat. 

Comentaris: Aquest document que ara s’aporta no constava entre la documentació que 
conformava l’expedient que hom facilità a la Sindicatura de Comptes perquè el revisàs. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 9è de la pàgina 36 de 
l’esborrany de l’Informe. 

23. Apartat 8.7, paràgraf 11è de la pàgina 36 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que no s’ha fet el reintegrament dels 
anuncis perquè encara no s’ha realitzat cap pagament a l’empresa. 

Comentaris: El reintegrament dels anuncis és independent de l’execució i pagament del 
contracte, per la qual cosa l’Entitat ha d’exigir a l’adjudicatari l’import del cost de 
l’anunci d’aquest, independentment del fet que s’haja fet algun pagament a l’empresa 
adjudicatària. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

24. Apartat 8.8, paràgraf 4t de la pàgina 38 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb les factures dels contractes menors “Disseny 
d’invitacions, creació d’escenografia, idea i guió de l’acte d’exaltació de la regidora 
major de 2009”, per un import de 12.238 euros i “Disseny d’invitacions, creació 
d’escenografia, idea i guió de l’acte d’exaltació de la regidora infantil de 2009”, per un 
import de 9.512 euros, l’Ajuntament manifesta en l’escrit d’al·legacions que la 
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Intervenció va emetre un informe desfavorable per no haver estat conformades les 
factures pel personal tècnic de l’Entitat. 

En un informe posterior la Intervenció indica que l’import acumulat d’aquest proveïdor 
de l’Ajuntament durant l’exercici de 2009 ha superat els límits establits per als 
contractes menors. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una confirmació de la 
circumstància que es posa de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

25. Apartat 8.4, paràgraf 5è de la pàgina 27 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de la al·legació: L’Ajuntament al·lega que, tot i que reconeix que no s’ha 
realitzat l’informe de l’òrgan de contractació que exigeix l’article 22 de l’LCSP, les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte, i també la idoneïtat del seu 
objecte i contingut per a satisfer-les, queden reflectides en els plecs de clàusules 
administratives aprovats. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació sinó d’una justificació de l’actuació que 
l’Ajuntament ha dut a terme, al mateix temps que es confirma el que diu l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

26. Apartat 8.4, paràgraf 6è de la pàgina 27 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que, en els tres expedients analitzats, sí 
que hi consta l’informe de la Secretaria General de l’Entitat sobre els plecs de clàusules 
administratives particulars. 

Comentaris: Sobre els tres contractes a què es refereix l’al·legació, que són els que 
tenen les referències 1265/09, 1277/09 i 5091/09, l’Ajuntament adjunta en l’al·legació 
tres informes de la Secretaria sobre els plecs que han de regir la contractació, però en 
aquests no hi ha en cap moment un pronunciament sobre la idoneïtat dels plecs 
esmentats, cosa que sí que apareix en altres informes que ha elaborat la Secretaria, 
respecte a altres plecs de clàusules administratives particulars. 

La falta de pronunciament en el contingut dels informes esmentats impedeix que es 
complesquen els objectius que estableix l’article 99.6 de l’LCSP, que exigeix un 
informe jurídic sobre els plecs. En conseqüència, es pot estimar que l’Ajuntament no ha 
complit amb el que disposa l’esmentat precepte de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 
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27. Apartat 8.4, paràgraf 3r de la pàgina 28 de l’esborrany de l’Informe  

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que en els plecs de clàusules administratives 
particulars de tots dos contractes s’hi diu expressament que hom els adjudicarà pel 
procediment obert i hi aplicarà el tràmit d’urgència. 

D’altra part, l’article 13 de l’RDL 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea el Fons 
Estatal d’Inversió Local, estableix que les obres finançades a càrrec d’aquest fons seran 
tramitades pel procediment previst en l’article 96 de l’LCSP, que es refereix al 
procediment d’urgència. 

Comentaris: L’esborrany de l’Informe no posa en dubte en cap moment el que 
l’Ajuntament manifesta, sinó que s’hi palesa que l’òrgan de contractació hauria d’haver 
justificat, mitjançant el document oportú, la declaració d’urgència en la contractació 
d’aquests expedients, tal com exigeix l’article 96 de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

28. Apartat 8.4, paràgraf 8è de la pàgina 28 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que totes les proposicions presentades pels 
licitadors foren presentades en el departament de Secretaria de l’Entitat. 

Comentaris: El paràgraf de l’esborrany de l’Informe no qüestiona si s’han presentat en 
el registre de l’Ajuntament o no, sinó que entre la documentació que conformava 
l’expedient administratiu revisat no hi constava cap certificat del responsable del 
registres general d’entrada de l’Ajuntament, contra el que exigeix l’article 80 de 
l’RGLCAP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

29. Apartat 8.4, paràgraf 9è de la pàgina 28 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que, d’acord amb el que disposa 
l’article 62.1 de l’LCSP, l’acreditació de no estar incursos en prohibicions per a 
contractar es podrà realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, 
segons els casos, però quan no puga ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser 
reemplaçat per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, 
un notari públic o un organisme professional qualificat. 

En aquest sentit, segons l’Ajuntament, en relació amb el contracte 1265/2009, s’hi 
adjunta la declaració responsable de l’empresa Sedesa Obras y Servicios, SA, 
adjudicatària del contracte i també l’acta notarial amb data 12 de novembre de 2008. 

En relació amb el contracte 1277/2009, s’hi adjunta la declaració responsable de les tres 
empreses que conformen l’UTE, que va resultar adjudicatària del contracte i també 
l’acta notarial amb data 25 de febrer de 2009. 

En relació amb el contracte 5091/2009, s’hi adjunta la declaració de responsabilitat de la 
mercantil Sedesa Obras y Servicios, SA, i també l’acta notarial amb data 2 de juny de 



- 14 - 
 

2009 i l’acta notarial de 26 de febrer de 2009 en què l’empresa Viarsa, Agua y Servicios 
Urbanos, SL, fa la mateixa declaració. 

Comentaris: En relació amb el contracte 1265/2009, en el curs del treball de 
fiscalització hem revisat la declaració responsable de l’empresa adjudicatària de les 
obres que s’hi adjunta, i hem comprovat que no compleix cap dels requisits de l’article 
62.1 de l’LCSP en la mesura en què no s’ha realitzat mitjançant testimoni judicial o 
certificació administrativa, no ha estat expedida per l’autoritat competent ni s’ha atorgat 
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme professional. En el tràmit 
d’al·legacions, tanmateix, es presenta una acta notarial amb data 12 de novembre de 
2008 en què es manifesta tenir plena capacitat per a contractar, ja que no es trobava 
compresa en cap de les circumstàncies detallades en l’article 49 de l’LCSP. 

Respecte al contracte 1277/2009, s’hi adjunta la declaració responsable de les tres 
empreses que formen l’UTE adjudicatària de les obres, que ja revisàrem en el curs del 
treball de fiscalització, cap de les quals complia amb els requisits que exigeix 
l’article 62.1 de l’LCSP. En el tràmit d’al·legacions, tanmateix s’han presentat actes 
notarials en què les empreses manifesten que tenen plena capacitat per a contractar ja 
que no es troben compreses en cap de les circumstàncies detallades en l’article 49 de 
l’LCSP. 

En relació amb el contracte 5091/2009, en el mateix sentit, s’hi adjunta la declaració 
responsable de les tres empreses adjudicatàries que ja vàrem revisar en el curs del 
treball, cap de les quals complia amb els requisits que exigeix l’article 62.1 de l’LCSP. 
En el tràmit d’al·legacions, tanmateix, es presenten actes notarials en què les empreses 
manifesten tenir plena capacitat per a contractar, ja que no es troben compreses en cap 
de les circumstàncies detallades en l’article 49 de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 9è de la pàgina 28 de 
l’esborrany de l’Informe. 

30. Apartat 8.4, paràgraf 2n de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que l’article 135.3 de l’LCSP estableix 
que l’adjudicació provisional dels contractes serà publicada en un diari oficial o en el 
perfil de contractant sense que s’exigesca la publicació en els dos mitjans, sinó com a 
mínim en un d’aquests, sense establir cap preferència per cap d’aquests. 

En el context expressat, l’Ajuntament ha optat per la publicació en el perfil de 
contractant, tal com acredita la fotocòpia de la publicació en el perfil de contractant que 
s’hi adjunta. 

Comentaris: En les tasques de fiscalització no vàrem poder verificar el que ara al·lega 
l’Ajuntament perquè aquesta documentació no formava part de l’expedient que s’havia 
facilitat a la Sindicatura de Comptes perquè el revisàs. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 2n de la pàgina 30 de 
l’esborrany de l’Informe. 
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31. Apartat 8.4, paràgraf 3r de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que en l’expedient 1277/2009 sí que hi 
consta la validació de poder dels representants de les empreses, i hi adjunta fotocòpies 
compulsades d’aquestes validacions. 

Comentaris: Durant el desenvolupament del treball no poguérem verificar el que ara 
al·lega l’Ajuntament perquè aquesta documentació no formava part de l’expedient 
facilitat per a ser revisat. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 3r, de la pàgina 30 de 
l’esborrany de l’Informe. 

32. Apartat 8.4, paràgraf 5è de la pàgina 31 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que l’acta de recepció de les obres del 
contracte 1277/2009 a què fa referència l’Informe de la Sindicatura de Comptes sí que 
consta en l’expedient, i aporta una fotocòpia compulsada per a comprovar-ho. 

Comentaris: Durant el desenvolupament del treball no poguérem verificar el que ara 
al·lega l’Ajuntament perquè aquesta documentació no formava part de l’expedient que 
s’havia facilitat per a ser revisat. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 5è de la pàgina 31 de 
l’esborrany de l’Informe. 

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

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament reconeix que no s’ha fet l’informe de l’òrgan de 
contractació que indica l’Informe de la Sindicatura de Comptes. Afirma, no obstant 
això, que les necessitats que hom pretén cobrir mitjançant el contracte, i també la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, queden reflectides en els plecs de 
clàusules administratives aprovats. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una justificació de 
l’actuació duta a terme per l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

34. Apartat 8.5, paràgraf 7è de la pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Sobre l’expedient 1157/2009, s’aporta una fotocòpia compulsada 
de la declaració responsable de l’adjudicatària del contracte en què manifesta no estar 
incursa en causa de prohibició per a contractar. 

En relació amb l’expedient 1742/2009, s’aporta una fotocòpia compulsada de la 
declaració responsable de la mercantil Grupo Generala de Servicios Integrales, 
Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL, adjudicatària del contracte, 
en què manifesta no estar incursa en causa de prohibició per a contractar, juntament 
amb una acta notarial de 10 de desembre de 2008. 
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Sobre l’expedient 6081/2009, s’aporta una fotocòpia compulsada de la declaració 
responsable de la mercantil Estudio de Arquitectura Villena, SLP, adjudicatària del 
contracte, en què manifesta no estar incursa en causa de prohibició per a contractar. 

Comentaris: En relació amb l’expedient 1157/2009, en l’escrit d’al·legacions es diu que 
s’aporta la fotocòpia compulsada de la declaració responsable de l’adjudicatària del 
contracte, però aquesta declaració responsable no ha estat trobada entre la documentació 
adjunta. Val a dir que la documentació que l’Ajuntament hi adjunta no està identificada 
segons l’al·legació a què correspon, i per tant és difícil de verificar. 

Sobre els expedients 1742/2009 i 6081/2009, la documentació que s’hi adjunta relativa 
a l’acta notarial no es trobava entre la que conformava l’expedient que hom facilità per 
a ser revisat. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de modificar la redacció actual del paràgraf 7è 
de la pàgina 32 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “-En 
l’expedient 1157/2009, no hi ha constància documental que l’adjudicatària haja 
acreditat la no concurrència d’una prohibició per a contractar, d’acord amb els mitjans 
prevists en l’article 62 de l’LCSP.” 

35. Apartat 8.5, paràgraf 11è de la pàgina 32 i paràgrafs 1r i 2n de la pàgina 33 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament, tenint en compte l’art. 51 de l’LCSP, manifesta 
que els requisits de titulació, formació complementària i experiència professional dels 
licitadors s’exposen en el plec de clàusules administratives particulars i estan relacionats 
amb l’objecte del contracte. De més a més, indica que en el plec s’inclou com a requisit 
d’experiència professional el fet d’haver prestat serveis similars als expressats en aquest 
contracte per a qualsevol administració pública durant un període mínim de tres anys. 
En conseqüència, el plec es refereix a qualsevol administració pública i no vol pas dir 
que els serveis s’hagen d’haver prestat en administracions públiques diferents. 

Comentaris: En l’escrit d’al·legacions no s’hi aporta cap document que permeta de 
reconsiderar el que diu l’esborrany de l’Informe, que expressa l’opinió de la Sindicatura 
de Comptes sobre aquesta qüestió. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’informe. 

36. Apartat 8.5, paràgraf 6è de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que en la clàusula 17 del plec de clàusules 
administratives particulars comprèn com a justificant de la solvència econòmica i 
financera les declaracions apropiades de les entitats financeres o, si és el cas, 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscs professionals, presentant 
l’empresa adjudicatària els certificats d’assegurança de responsabilitat civil professional 
per a societats i dels arquitectes. 

En l’expedient consta un certificat de l’Agència Tributària, de 22 de juliol de 2009, que 
certifica que l’adjudicatària del contracte està donada d’alta en l’IAE. 
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Comentaris: En la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars s’exigien 
quatre condicions per a acreditar la solvència econòmica i financera, de les quals, 
segons la informació que constava en l’expedient, l’empresa adjudicatària no 
n’acreditava cap, sense que s’hagen aportat en l’escrit d’al·legacions. 

Pel que fa al certificat de l’Agència Tributària, de 22 de juliol de 2009, que ara aporta 
l’Ajuntament no estava inclòs entre la documentació de l’expedient que va facilitar a la 
Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de modificar la redacció actual del paràgraf 6è 
de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “-En 
l’expedient 6081/09 no hi ha constatació de la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica i financera, contràriament al que exigeix el plec de clàusules administratives 
particulars.” 

37. Apartat 8.5, paràgraf 8è de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que el termini màxim d’execució del 
contracte era de dos mesos comptadors a partir del dia hàbil següent al de la 
formalització. El contracte es va formalitzar el 21 de desembre de 2009 i el projecte es 
va presentar dins el termini el dia 23 de desembre de 2009, atès que el dia 22 era 
diumenge. 

Comentaris: Com podem comprovar, es tracta de mateix paràgraf que hom al·lega en 
l’apartat 18 de l’informe a què la interventora i el tècnic d’administració general 
presenten al·legacions. Per tant, no cal fer comentaris sobre l’al·legació: vegeu el que 
hem dit en l’apartat 18 de l’informe. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

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

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega respecte al contracte 9818/2008 que en 
l’acord de la Junta de Govern Local, amb data 6 d’octubre de 2008, del qual s’hi adjunta 
còpia compulsada, i en els plecs de clàusules administratives particulars s’inclou 
implícitament la necessitat del contracte. 

Comentaris: Es tracta d’una al·legació mancada de fonament adequat, car no hi ha 
constància que l’LCSP establesca que la justificació de la necessitat de contractar es 
puga fer de manera implícita. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

39. Apartat 8.6, paràgraf 5è de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que en els expedients 9818/2008 i 
6544/2009 sí que consta l’informe de la Secretaria de l’Entitat sobre els plecs de 
clàusules administratives particulars. 



- 18 - 
 

Comentaris: Aquests informes de la Secretaria, tal com s’ha posat de manifest en altres 
al·legacions, són una simple descripció detallada del procediment de contractació que 
està a punt de fer-se, sense que en cap cas s’hi emeta cap judici sobre l’adequació dels 
plecs a l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

40. Apartat 8.6, paràgraf 10è de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de la al·legació: L’Ajuntament manifesta que totes les proposicions que 
presentaren els licitadors en els seus procediments respectius foren registrades a la 
Secretaria de l’Entitat, acreditant la documentació esmentada perquè fos verificada. 

Comentaris: En l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura de Comptes es fa referència 
al certificat del registre general d’entrada, que certifica la data i les ofertes presentades, 
tal com exigeix l’article 80 del Reglament General de la llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

En l’esborrany de l’Informe no es posa en dubte si les proposicions presentades la 
Secretaria de l’Ajuntament les va registrar o no, sinó que en els expedients 
administratius falta el certificat del responsable del registre que així ho acredite. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

41. Apartat 8.6, paràgraf 2n de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que dels tres expedients consta la 
declaració responsable de les societats mercantils adjudicatàries del contracte, en què es 
manifesta no estar incursa en cap causa de prohibició per a contractar. 

Comentaris: Les declaracions que aporta l’Ajuntament les revisàrem en les tasques de 
fiscalització i comprovàrem que no compleixen amb cap dels requisits de validesa que 
estableix l’article 62 de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

42. Apartat 8.6, paràgrafs 3r i 4t de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En tots dos expedients es van sol·licitar tres ofertes, tal com 
exigeix l’article 162 de l’LCSP, cosa que s’acredita adjuntant-hi fotocòpies 
compulsades de les sol·licituds. 

Quant a la possible irregularitat posada de manifest en l’Informe, no es dóna en tots dos 
expedients, sinó tan sols en l’expedient 6329/2009, on se sol·licita una oferta a 
l’empresa Deco-Urba 2007, SL, i al seu representant legal, que és a qui finalment s’ha 
adjudicat el contracte. 

S’indica que en l’escrit d’al·legacions que, en tot cas, les empreses que foren invitades 
les va indicar la Regidoria de Cultura i Festes. 
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Comentaris: L’anàlisi de la documentació aportada per l’Ajuntament permet d’apreciar 
que les dues empreses adjudicatàries de cadascun dels contractes són representades per 
la mateixa persona física, encara que en el contracte 6329/2009 se sol·licita una oferta 
igualment a aquesta persona i en l’expedient 6544/2009 no. 

En tot cas, cal destacar que en aquest darrer contracte presenta una oferta només 
l’empresa adjudicatària, cosa que no és adequada per al compliment dels principis de 
publicitat i concurrència que estableix l’LCSP per a l’adjudicació dels contractes 
públics. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

43. Apartat 8.6, paràgraf 5è de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb el contracte 6544/2009, s’hi adjunta 
documentació en què es mostra que tant l’adjudicació provisional com la definitiva 
foren publicades en el perfil de contractant de l’Ajuntament. 

Pel que fa a l’expedient 9818/2008, s’hi adjunta documentació en què es mostra que la 
licitació i l’adjudicació provisional es varen publicar en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament. 

Comentaris: La documentació que s’adjunta en el tràmit d’al·legacions no formava part 
de l’expedient que hom facilità a la Sindicatura de Comptes per a revisar-lo. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 5è de la pàgina 35 de 
l’esborrany de l’Informe. 

44. Apartat 8.6, paràgraf 6è de la pàgina 35 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que l’adjudicació definitiva de 
l’expedient 9818/2008 es va publicar en el perfil de contractant del lloc web de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i n’aporta justificació 
documental. 

Comentaris: La documentació que s’adjunta en el tràmit d’al·legacions no formava part 
de l’expedient facilitat a la Sindicatura de Comptes per a revisar-lo. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 6è de la pàgina 35 de 
l’esborrany de l’Informe. 

45. Apartat 8.6, paràgraf 7è de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que les empreses adjudicatàries sí que 
varen aportar els justificants de solvència econòmica i financera, i també de la solvència 
tècnica, els quals l’òrgan de contractació va considerar suficients. Menciona que s’hi 
adjunten fotocòpies d’aquests documents. 

Comentaris: L’Ajuntament no hi adjunta, contràriament al que diu en l’escrit 
d’al·legacions, les fotocòpies dels documents que acrediten la solvència econòmica i 
financera ni la solvència tècnica. En tot cas, el fet que l’Entitat diga que l’òrgan de 
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contractació els considerà suficients no vol pas dir que siga el que haurien d’haver 
presentats d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

46. Apartat 8.6, paràgraf 8è de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament afirma que en el contracte 9818/08 sí que hi 
consta la validació de poder del representant de l’empresa adjudicatària del contracte, 
com justifica la fotocòpia que s’hi adjunta, i també l’acreditació de l’habilitació 
empresarial i professional, acreditada en la còpia de l’escriptura de constitució que hi ha 
en l’expedient. 

Comentaris: Hem comprovat que és correcte el document referit a l’acreditació de 
l’habilitació empresarial i professional en aquest contracte. En relació amb la validació 
de poder, l’Ajuntament no hi adjunta l’escriptura de poder a favor del representant legal 
de l’empresa adjudicatària, i, en conseqüència, la validació de poder, d’acord amb els 
requisits exigits per l’article 62 de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de modificar la redacció actual del paràgraf 8è 
de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “-En 
l’expedient 9818/08 no consten l’escriptura de poder a favor del representant legal de 
l’empresa i, per tant, la validació de poder.” 

47. Apartat 8.7, paràgraf 4t de la pàgina 36 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que no s’ha fet el preceptiu informe a què 
obliga l’article 22 de l’LCSP, però la necessitat que hom pretén cobrir amb la 
contractació es troba inclosa implícitament en l’acord del Ple de l’Entitat en què fou 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó de trobar una justificació a 
posteriori a una situació que no s’hauria d’haver produït. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

48. Apartat 8.7, paràgraf 5è de la pàgina 36 de l’esborrany de l’informe 

Resum de la al·legació: L’Ajuntament manifesta que en l’expedient revisat sí que hi 
consta l’informe de la Secretaria de l’Entitat sobre els plecs de clàusules administratives 
particulars, i remet a la Sindicatura de Comptes la documentació justificativa. 

Comentaris: Els informes de la Secretaria de l’Ajuntament sobre els plecs de clàusules 
administratives particular, com hem comentat en relació amb altres al·legacions de 
l’Entitat, són una mera descripció detallada del procediment de contractació que s’ha de 
fer, sense que en cap cas no s’hi emeta cap judici sobre si els plecs s’adeqüen a l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 
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49. Apartat 8.7, paràgraf 11è de la pàgina 36 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que la proposició presentada pel 
licitador fou registrada en la Secretaria de l’Ajuntament, tal com consta en la fotocòpia 
compulsada que s’hi adjunta. 

Comentaris: L’esborrany de l’informe de la Sindicatura de Comptes fa referència al 
certificat de registre general d’entrada mitjançant el qual se certifica la data i les ofertes 
presentades, tal com exigeix l’article 80 del Reglament General de la Llei d Contractes 
de les Administracions Públiques. 

En aquest sentit, no es posa en dubte si les proposicions presentades les ha registrades o 
no la Secretaria de l’Ajuntament, sinó que falta el certificat del responsable del registre 
que ho acredite. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

50. Apartat 8.7, paràgraf 1r de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que la mateixa acta de la mesa de 
contractació es manifesta, a instància dels tècnics municipals, que les possibles 
deficiències existents es podien corregir amb la presentació del projecte d’execució de 
les obres i que el plec de clàusules administratives particulars establia un ampli marge 
per a la presentació de la proposta esportiva i que, fins i tot, les previsions de personal 
de l’oferta eren més beneficioses per a l’Ajuntament. 

Comentaris: L’Ajuntament en la seua al·legació accepta que l’oferta del licitador no 
s’adaptava al que estableix el plec de clàusules administratives particulars, encara que 
aquestes es corregirien amb la presentació del projecte d’execució de les obres. En 
relació amb aquest tràmit, tanmateix, l’Entitat no ha aportat cap documentació que 
acredite el que exposa. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

51. Apartat 8.7, paràgraf 4t de la pàgina 37 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que sí que hi ha en l’expedient l’acta de 
comprovació de replantejament de les obres, de la qual s’hi adjunta la fotocòpia 
compulsada. 

Comentaris: El document que l’Entitat aporta no figurava en l’expedient administratiu 
facilitat a la Sindicatura de Compte per a revisar-lo. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de suprimir el paràgraf 4t de la pàgina 37 de 
l’esborrany de l’Informe. 

52. Apartat 8.7, paràgraf 6è de la pàgina 37 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: S’indica en l’escrit d’al·legacions que cap dels documents, dels 
quals es diu en l’esborrany de l’Informe que hom no té constància que s’hagen realitzat, 
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no poden constar en l’expedient administratiu, atès que l’empresa adjudicatària del 
contracte ha presentat recentment la documentació corresponent per al final de les obres 
perquè l’Ajuntament l’aprove, abans de poder estendre l’acta de comprovació de 
replantejament. 

Comentaris: D’acord amb el treball realitzat i amb el que es desprèn de la documentació 
de l’expedient administratiu, l’execució d’aquest contracte acabava el mes de desembre 
de 2010 i l’equip d’auditoria el va revisar en el mes de setembre de 2011, sense que 
constàs en l’expedient cap documentació que fes presumir que s’havia donat una 
pròrroga a l’execució d’aquest, i per això es posa de manifest el que diu l’Informe. 

D’altra part, interessa observar que no s’aporta en l’al·legació cap documentació 
acreditativa que determine que calga reconsiderar el paràgraf de l’esborrany de 
l’Informe sobre el qual es presenta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

53. Apartat 4, quadre número 1 de la pàgina 9 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’exalcaldessa de l’Ajuntament ens informa de diversos 
esdeveniments polítics que tingueren lloc en el si del grup municipal del partit en el 
govern, que van determinar la impossibilitat material d’aprovar els pressuposts dels 
exercicis de 2009 i de 2010, ja que no hi havia majoria suficient en el Ple de l’Entitat 
per a aprovar-los. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’explicar les raons per què, 
en opinió de qui subscriu l’escrit d’al·legacions, no es pogueren aprovar els pressuposts 
municipals dels anys 2009 i 2010, cosa que va determinar la pròrroga automàtica dels 
darrers pressuposts aprovats per l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

54. Apartat 7.1, paràgraf 5è de la pàgina 20 i paràgraf 4t de la pàgina 23 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’exalcaldessa ens informa que l’Ajuntament en l’execució del 
projecte d’inversió que té per objecte la rehabilitació de la plaça de bous ha pagat 
4.800.000 euros i ha rebut com a subvencions un import de 3.700.000 euros, diferència 
que no justifica que en l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura de Comptes s’afirme 
que la rehabilitació de la plaça ha determinat significatius problemes per a la Tresoreria 
de l’Ajuntament. És una conclusió simplista que no s’ajusta a la realitat. 

Comentaris: Les xifres que hom té en compte en l’esborrany de l’Informe es refereixen 
a la data de realització de les tasques de fiscalització, i són molt diferents de les que es 
presenten en les al·legacions. En aquest sentit, en les al·legacions es diu que hi ha un 
pendent de cobrament de 1.100.000 euros, mentre que en la data de realització de les 
tasques de fiscalització era un import de 6.260.744 euros. És precisament per aquesta 
quantitat, que l’esborrany de l’Informe diu que l’execució d’aquest projecte causa 
problemes de tresoreria a l’Entitat. 
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En aquest mateix sentit, i com una circumstància que posa de manifest les tensions de 
tresoreria de l’Ajuntament, és que la data de realització de les tasques de fiscalització, el 
pendent de pagament amb l’empresa adjudicatària assolia un import de 8.640.321 euros. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem de mantenir la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 
 


	INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILLENAEXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2009
	ANNEX IINFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES ANUALS
	ANNEX IIAL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT
	ANNEX IIIINFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS



