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RESUM 

Després de revistar determinats aspectes del Compte General de 2015 de 
l’Ajuntament d’Alacant i del compliment de la normativa de gestió de la 
contractació en els exercicis 2015 i 2016, destaquen les conclusions següents: 

Revisió financera de l’exercici 2015 

- L’inventari de béns no està degudament valorat i, a més, incompleix 
l’obligació d’estar conciliat amb el sistema comptable municipal. 
Això implica l’absència de dotacions a l’amortització de 
l’immobilitzat, de manera que el saldo que mostra el balanç no 
representa la imatge fidel del patrimoni de l’Entitat. 

- La imputació de les despeses per expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits a l’exercici de meritació reduiria el resultat 
pressupostari en 16.115.311 euros. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2015 
s’ha d’interpretar considerant l’existència d’obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost per 18.738.805 euros, que no computen en el 
càlcul d’aquest, però en limiten la disponibilitat. 

Compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris 

- La Intervenció no realitza la funció de control financer sobre els 
organismes i societats mercantils dependents de l’Ajuntament i 
tampoc s’efectua el control d’eficàcia. 

- En el quart trimestre dels exercicis 2015 i 2016 es va incomplir 
l’obligació d’informar el Ple de l’execució pressupostària i moviments 
de tresoreria. 

- En els pressupostos de 2016 i 2017 no s’han complit els requisits pel 
que fa als terminis d’aprovació, publicació i remissió a 
l’Administració de la Comunitat Autònoma i a la de l’Estat. 

- Els pressupostos dels exercicis 2015 a 2017 contenen incidències que 
s’han d’evitar en exercicis futurs, pel que fa a l’annex de personal, el 
pla de finançament d’inversions i les bases d’execució. 

- L’Ajuntament ha realitzat determinades despeses prescindint del 
procediment legal i  ha adquirit compromisos per quantia superior a 
l’import dels crèdits autoritzats, circumstància que determina la 
nul·litat de ple dret. 

- S’han incomplit els terminis de tramitació de liquidació i del Compte 
General dels exercicis 2015 i 2016. 

- S’han posat de manifest incompliments significatius pel que fa a la 
gestió de tresoreria, pagaments per justificar i acomptes de caixa 
fixa. 
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Fiscalització de la contractació 

- En la Plataforma de Contractació no es publica la convocatòria de 
licitacions i els seus resultats, tant de l’Ajuntament com de les 
entitats que en depenen. 

- S’han realitzat diverses prestacions de serveis sense cobertura 
contractual i al marge de la  normativa d’aplicació. 

- En els exercicis 2015 i 2016 l’Ajuntament ha fraccionat diversos 
contractes que s’haurien d’haver agrupat i adjudicat mitjançant un 
procediment ordinari, obert, restringit o negociat a fi de garantir el 
compliment dels principis de publicitat, transparència dels  
procediment i una gestió més eficient dels recursos públics. 

- En la revisió d’una mostra de contractes formalitzats en 2015 i 2016 
s’han observat algunes incidències significatives comunes a la 
majoria dels expedients revisats: 

- Distints terminis per a esmenar deficiències en la 
documentació. 

- La mesa de contractació ha de fer les seues propostes 
d’adjudicació sense que estiguen condicionades per la 
classificació d’ofertes de l’òrgan de contractació. 

- La puntuació de determinades millores és desproporcionada en 
relació amb el preu de licitació. 

Recomanacions més importants 

- L’Ajuntament ha d’elaborar de manera adequada els pressupostos de 
cada exercici, amb els crèdits suficients que recullen les obligacions 
que com a màxim es puguen reconèixer en l’exercici, i suprimir els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit. 

- La memòria que es va retre al Ple ha de contenir la mateixa 
informació que la remesa a la Plataforma de Rendició de Comptes, i 
ha d’incloure informació sobre els ajornaments de pagament a 
proveïdors. 

- Els documents publicats en el perfil de contractant s’han de firmar 
electrònicament per a millorar garanties. 

- En les licitacions de contractes, ha d’existir un únic acte d’apertura 
de la documentació administrativa amb tots els licitadors que hagen 
presentat les seues ofertes en termini i forma. 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba accessible 
en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball 
realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’informe estan expressades en milions d’euros. Hem 
aplicat un arredoniment per a no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, ha inclòs en el seu Programa Anual 
d’Actuació de 2017 (PAA2017) la fiscalització de determinats aspectes de 
l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d’Alacant, 
corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017, d’acord amb els abastos que 
s’indiquen en l’apartat 3 i que es detallen en l’apèndix 1. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS PEL QUE FA AL 
COMPTE GENERAL I EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT  

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals pel que fa a la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la Corporació estan 
establides en el Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i són les 
que es resumeixen tot seguit. 

- L’alcalde-president és responsable de retre el Compte General per a 
aprovar-lo posteriorment, abans del 15 de maig de l’exercici següent 
al que corresponga (article 212.1 del TRLRHL). 

- La Intervenció municipal és responsable de formar el Compte 
General abans del dia 1 de juny per a sotmetre’l a informe de la 
Comissió Especial de Comptes de l’Entitat (article 212.2 del TRLRHL). 

- El Compte General se sotmetrà al Ple de l’Entitat perquè, en el seu 
cas, es puga aprovar abans del dia 1 d’octubre, juntament amb els 
informes de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions i 
advertiments formulats (article 212.4 del TRLRHL). 

- En els anys fiscalitzats l’Entitat havia de presentar el Compte General 
de cada exercici a la Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre 
de l’exercici següent al corresponent, segons el que disposava la 
redacció aleshores vigent de l’article 9.1 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

El Compte General de les entitats locals ha de comprendre els documents 
següents: el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat 
de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria. 

Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar el Compte 
General expressant la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, 
de l’execució del pressupost i dels resultats de l’Ajuntament, d’acord amb 
el marc normatiu d’informació financera aplicable a les entitats locals, i 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 

4 

del control intern que consideren necessari per permetre preparar el 
Compte General lliure d’incorreccions materials, degudes a frau o error. 

Els òrgans municipals també han de garantir que les activitats, les 
operacions financeres i la informació reflectides en els comptes anuals 
resulten conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de 
control intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En 
particular, han de garantir que les activitats relatives als processos de la 
contractació es realitzen d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació. 

Un resum del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2015 s’adjunta 
com a annex I d’aquest Informe. En la pàgina web de l’Ajuntament es troba 
un enllaç que mostra el Compte General de l’Entitat en la seua integritat. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Aquesta fiscalització consta de tres apartats diferenciats, amb distints 
objectius i responsabilitats: 

a) Revisió financera 

 L’objectiu és expressar una conclusió sobre determinats aspectes i 
elements que s’han d’incloure en el Compte General de 2015, basada 
en la fiscalització realitzada, de manera que el seu abast no versa 
sobre els comptes anuals en el seu conjunt, sinó sobre determinats 
elements seleccionats. 

b) Revisió del compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris 

 En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió ha consistit a aplicar els procediments 
analítics, activitats d’indagació i altres proves d’auditoria. 

c) Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una seguretat 
raonable que ens permeta expressar una opinió sobre el compliment 
de la normativa aplicable en la gestió de la contractació durant els 
exercicis 2015 i 2016. 

 La revisió ha consistit a verificar, mitjançant procediments 
d’auditoria, el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa sobre contractació pública. Els procediments seleccionats 
depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d’incompliments, deguts a frau o error. 

Es considera que l’evidència obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per fonamentar les conclusions sobre la revisió financera i sobre 
el compliment de determinades obligacions legals i reglamentàries (que 
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s’expressen en forma de seguretat limitada), i sobre el compliment de la 
normativa de contractació (que s’expressa en forma d’opinió amb 
excepcions). 

El treball s’ha realitzat d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització 
de les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques 
aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes, que es recullen en el 
Manual de fiscalització de la Institució. Aquests principis exigeixen que la 
Sindicatura complisca els requeriments d’ètica, així com planificar i 
executar l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat raonable o limitada, 
segons els abastos de la fiscalització que d’una manera general hem 
indicat en els paràgrafs precedents, i de manera específica es recullen en 
la secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. En 
l’apèndix 1 es resumeix l’esmentada secció. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i constatacions que 
no afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
complementària que s’ha considerat d’interés per als destinataris de 
l’Informe. 

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball realitzat, s’han posat de manifest les 
incorreccions que s’indiquen tot seguit i que afecten els estats comptables 
i pressupostaris examinats. 

a) L’inventari de béns de l’Entitat no està degudament valorat i, a més, 
incompleix l’obligació d’estar conciliat amb el sistema comptable 
municipal. Això implica que no es realitzen dotacions a 
l’amortització de l’immobilitzat, de manera que el saldo que mostra 
l’epígraf "Immobilitzat" de l’actiu del balanç no representa la imatge 
fidel del patrimoni de l’Entitat (apartat 3 de l’apèndix 2). 

b) Després de la revisió dels expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits aprovats en 2015 i 2016, cal tenir en compte que si s’havien 
imputat aquestes despeses a l’exercici de meritació, el resultat 
pressupostari ajustat de 2015 (34.205.342 euros) s’hauria reduït en 
16.115.311 euros (apartat 6 de l’apèndix 2). 

 Aquests expedients inclouen despeses no comptabilitzades en el 
compte 413, "Creditors per obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost" per un import de 277.892 euros, fet que implica que 
aquest compte es trobara infravalorat en almenys aquest import en 
l’exercici 2015. D’aquesta xifra, 85.436 euros provenien de 2015 i la 
resta d’exercicis anteriors (apartat 4 de l’apèndix 2). 

c) El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2015 
s’ha d’interpretar considerant l’existència d’obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost per 18.738.805 euros, que no computen en el 
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seu càlcul, però haurien de limitar la disponibilitat de l’esmentat 
romanent (apartat 7 de l’apèndix 2). 

En l’apartat 9, “Fets posteriors” de l’apèndix 2 s’informa de les diferències 
detectades entre el resultat pressupostari ajustat que figura en la 
liquidació del pressupost de 2016 aprovada per l’Alcaldia (34.796.879 
euros) i el que consta en el Compte General del mateix exercici aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament (34.706.303 euros). La diferència de 90.575 euros 
correspon a crèdits gastats finançats amb el romanent de tresoreria per a 
despeses generals. Referent a això, l’Ajuntament ha de realitzar la 
rectificació perquè figuren els mateixos imports en la liquidació i en el 
Compte General. 

5. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant els 
exercicis fiscalitzats els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics relacionada en l’apèndix 
1: 

a) La Intervenció no realitza la funció de control financer que preveu 
l’article 220 del TRLRHL, sobre els organismes públics i les societats 
mercantils dependents de l’Ajuntament. Tampoc no consta que s’hi 
haja implantat el control d’eficàcia que regula l’article 221 del 
TRLRHL (apèndix 2, apartat 2). 

b) En el quart trimestre dels exercicis 2015 i 2016, l’Ajuntament no va 
complir amb les obligacions d’informar al Ple de l’execució 
pressupostària i els moviments de la tresoreria (apèndix 2, apartat 3). 

c) Pel que fa als pressupostos de 2016 i 2017, l’Ajuntament no ha 
complit els requisits continguts en l’article 169 del TRLRHL respecte 
als terminis d’aprovació, publicació i remissió del pressupost aprovat 
a l’Administració de la Comunitat Autònoma i a l’Administració de 
l’Estat (apèndix 2, apartat 4). 

d) Els pressupostos dels exercicis 2015 a 2017 contenen certes 
incidències que l’Ajuntament ha d’evitar en exercicis futurs, en 
relació amb l’annex de personal, el pla de finançament d’inversions 
i les bases d’execució (apèndix 2, apartat 4). 

e) Després de la revisió dels expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits, es conclou que l’Ajuntament ha realitzat determinades 
despeses prescindint del procediment legalment establit, 
circumstància que determina la nul·litat de ple dret, d’acord amb 
l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992 (LRJPAC), l’article 173.5 del TRLRHL i 
l’article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 (TRLCSP) (apèndix 2, 
apartat 4). 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 

7 

f) El Compte General de l’exercici 2015 va ser aprovat pel Ple el 27 
d’octubre de 2016 i tramés a la Sindicatura de Comptes el 2 de 
novembre de 2016, fora dels terminis previstos en els articles 212 i 
223 del TRLRHL (apèndix 2, apartat 5). 

g) Pel que fa a la liquidació dels pressupostos dels exercicis 2015 i 2016, 
s’indiquen diversos incompliments quant als terminis d’aprovació, 
donar compte al Ple i remetre als òrgans competents de la Comunitat 
Autònoma i de l’Administració de l’Estat, segons el que estableixen 
els articles 191 i 193 del TRLRHL (apèndix 2, apartat 5). 

h) S’han posat de manifest incompliments significatius d’alguns 
aspectes regulats en el TRLRHL, en el Reial Decret 500/1990 (RLRHL), 
en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) i en 
les pròpies bases d’execució del pressupost del Ajuntament, en 
relació amb la gestió de la tresoreria, pagaments a justificar i 
acomptes de caixa fixa (apèndix 2, apartat 8). 

Amb independència de les conclusions anteriors, l’apèndix 2 de l’Informe 
inclou informació addicional i observacions que la Sindicatura de Comptes 
considera que poden resultar d’interès als destinataris i usuaris d’aquest 
Informe. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball de fiscalització, s’han posat de manifest els 
següents incompliments significatius de les normes de contractació de les 
entitats locals, que es desenvolupen en l’apèndix 3 de l’Informe: 

a) En la Plataforma de Contractació del Sector Públic no es publica la 
convocatòria de licitacions i els seus resultats, tant de l’Ajuntament 
d’Alacant com de les seues entitats dependents, incomplint el que 
estableix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de 
desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat (apèndix 3, apartat 2). 

b) S’han realitzat diverses prestacions de serveis sense cobertura 
contractual, al marge del TRLCSP i de la resta de l’ordenament jurídic 
(apèndix 3, apartats 5 i 6). 

c) En els exercicis 2015 i 2016 l’Ajuntament ha fraccionat diversos 
contractes que s’haurien d’haver agrupat i adjudicat mitjançant un 
procediment ordinari, obert, restringit o negociat, amb la finalitat de 
garantir el compliment dels principis recollits en l’article 1 del 
TRLCSP, especialment la publicitat, transparència dels procediments 
i una gestió més eficient dels recursos públics. En aquests supòsits, 
podria haver-se incomplit el que preveu l’article 86.2 del TRLCSP 
(apèndix 3, apartat 7). 
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d) En la revisió d’una mostra de contractes formalitzats en 2015 i 2016 
s’han observat algunes incidències significatives comuns a la 
majoria dels expedients revisats (apèndix 3, apartats 4 i 5): 

- La mesa de contractació ha de fer les seues propostes 
d’adjudicació sense que estiguen condicionades per l’aprovació 
de la classificació de les ofertes per l’òrgan de contractació 
(article 320.1 del TRLCSP i 22 del Reial Decret 817/2009). 

- La puntuació de determinades millores és desproporcionada en 
relació amb el preu de licitació. 

Amb independència de les conclusions anteriors, en l’apèndix 3 de 
l’Informe s’inclou informació addicional i observacions que la Sindicatura 
de Comptes considera que poden resultar d’interès als destinataris i 
usuaris d’aquest Informe. 

6.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels incompliments descrits en l’apartat 6.1, 
"Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació", es pot 
concloure que l’Ajuntament d’Alacant ha complit en 2015 i 2016 de forma 
raonable amb els principis generals de contractació establits en el TRLCSP 
i la resta de normativa aplicable. 

7. RECOMANACIONS 

L’Ajuntament d’Alacant, a més d’adoptar les mesures correctores dels fets 
descrits en els apartats 4 a 6, ha de tenir en compte les següents 
recomanacions per millorar la seua gestió econòmica i administrativa: 

a) Els pressupostos de cada exercici s’han d’elaborar de forma 
adequada, procurant que tinguen els crèdits suficients per atendre el 
compliment de les obligacions que com a màxim es puguen aplegar 
en l’exercici, amb la finalitat de no haver de recórrer als expedients 
de reconeixement extrajudicial de crèdit (apèndix 2, apartat 4). 

b) Incloure com un annex al pressupost, els plans i programes 
d’inversió i finançament per a un termini de quatre anys, previstos 
en l’article 166.1 del TRLRHL (apèndix 2, apartat 4). 

c) La Intervenció hauria de remetre a la Plataforma de Rendició de 
Comptes la informació dels acords de reconeixement extrajudicial de 
crèdit, ja que es tracta de despeses realitzades al marge del 
procediment en què no ha existit la preceptiva fiscalització prèvia. 
En el cas que existisquen, també hauria d’informar de les anomalies 
en ingressos i dels acords contraris als advertiments (apèndix 2, 
apartat 2). 
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d) L’Entitat hauria d’implantar una comptabilitat de costos, a fi 
d’elaborar la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis 
públics, així com del grau de compliment dels objectius programats, 
possibilitant el control d’eficàcia (apèndix 2, apartat 5). 

e) La memòria retuda al Ple ha de contenir la mateixa informació que 
la tramesa a la Plataforma de Rendició de Comptes. A més, seria 
convenient incloure informació sobre els ajornaments de pagaments 
a proveïdors (apèndix 2, apartat 5). 

f) Depurar els drets sense possibilitat de cobrament. Amb caràcter 
previ a les baixes, hauran de formalitzar els expedients que 
determinen i fonamenten les causes que les originen (apèndix 2, 
apartat 7). 

g) Les normes reguladores dels pagaments a justificar de l’Ajuntament 
haurien d’establir els límits quantitatius, els conceptes 
pressupostaris als quals són aplicables i el règim de les justificacions, 
tal com disposa l’article 72.2 de l’RLRHL (apèndix 2, apartat 8). 

h) Elaborar i aprovar els manuals de procediments per a la gestió de 
despeses i ingressos, així com per a la gestió de la tresoreria de 
l’Ajuntament, que definisquen les funcions de les persones 
implicades (apèndix 2, apartats 2 i 8). 

i) Resoldre les incidències relatives als acomptes de caixa fixa que 
figuren en l’Informe, referides a la justificació de despeses d’exercicis 
anteriors, incompliments de la normativa jurídica aplicable i la 
formalització inadequada dels documents justificatius (apèndix 2, 
apartat 8). 

j) Signar electrònicament els documents publicats en el perfil de 
contractant per a millorar les garanties previstes en la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en la Llei 39/2015, 
d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (apèndix 3, apartat 2). 

k) En les licitacions de contractes, hauria d’existir un únic acte 
d’obertura de la documentació administrativa, amb tots els licitadors 
que hagen presentat les seues ofertes en termini i forma (apèndix 3, 
apartat 4). 

  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 

10 

APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

No s’han auditat els comptes de despeses ni d’ingressos, fet que no permet 
obtenir una seguretat raonable que el resultat pressupostari, així com els 
comptes de pèrdues i guanys, l’estat de liquidació pressupostària o el 
romanent de tresoreria, estan lliures d’incorreccions materials. 

La fiscalització realitzada ha consistit a revisar els aspectes continguts en 
la secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902), que es resumeixen a continuació. 

L’Entitat local i el seu entorn. Control intern 

- Revisió de l’adequat exercici de les funcions de control intern 
establides en el TRLRHL, en les modalitats de funció interventora, 
control financer i control d’eficàcia durant l’exercici 2015. 

- L’Ajuntament ha de comprovar el compliment de les obligacions 
d’informació establides en els acords de 28 de setembre de 2012 i 30 
de juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de Comptes sobre les 
matèries següents, referides als exercicis 2015 i 2016, amb caràcter 
general, i quan siga necessari també a 2017: 

- Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

- Acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i de 
l’Alcaldia contraris als advertiments formulats, així com els 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

- Els informes emesos de fiscalització plena posterior o de control 
financer permanent. 

- Els acords adoptats contraris a l’informe del secretari. 

- Verificació de l’adequada tramesa al Ple, per part de la Intervenció 
municipal, de la informació en matèria d’execució de pressupostos i 
moviments de tresoreria, resolució de discrepàncies i informes de 
control financer posterior, aprovació i rectificació anual de 
l’inventari de béns, estabilitat pressupostària i morositat. 

Pressupost de l’exercici 

- Comprovar si el contingut, l’elaboració i l’aprovació dels 
pressupostos generals dels exercicis 2015, 2016 i 2017 s’adequa a la 
normativa aplicable a l’Ajuntament. 
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- Revisar si la tramitació de les modificacions pressupostàries durant 
l’exercici pressupostari 2015, és adequada. 

- Verificar que la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’ha 
efectuat d’acord amb la normativa d’aplicació i s’ha comunicat al Ple 
i a les administracions competents. 

Compte General 

- Comprovar si la formació i el contingut del Compte General de 
l’exercici de 2015, així com la seua tramitació, aprovació i rendició a 
aquesta Sindicatura de Comptes, s’adequa a la normativa 
d’aplicació. 

Resultat pressupostari 

- Revisar si el càlcul del resultat pressupostari de l’exercici 2015 està 
d’acord amb la metodologia prevista en la normativa d’aplicació, 
especialment la Instrucció de Comptabilitat Local. 

Romanent de tresoreria 

- Comprovar si el càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 2015 
està d’acord amb la metodologia prevista en la normativa aplicable, 
especialment la Instrucció de Comptabilitat Local. 

Tresoreria 

- Comprovar si els procediments de gestió de tresoreria s’adeqüen al 
que disposa la normativa d’aplicació, especialment el TRLRHL, 
incloent la revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

- Comprovar que la gestió contractual durant els exercicis 2015 i 2016 
s’ha realitzat d’acord amb la normativa aplicable, especialment amb 
el TRLCSP. 

2. Normativa d’aplicació 

La principal normativa que s’ha tingut en compte en la present 
fiscalització és la següent: 

Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC). 
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- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

- Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 
16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector 
Públic. 

- Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2015. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL). 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 

Normativa autonòmica 

- Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s’aprova la Instrucció relativa al subministrament 
d’informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant autonòmic com local. 

- Acord de 30 de juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de Comptes 
pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta 
Institució de la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost, als advertiments i informes formulats per la Intervenció 
i els acords adoptats contraris als informes del secretari de l’entitat 
local. 

Normativa sobre contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen Mesures de 
Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

Normativa general, pressupostària i comptable 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

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

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

- 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 la seua aplicació a les 
entitats locals. 

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

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
de Béns de les Entitats Locals. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local (ICAL). 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

- Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, 
pel qual s’aprova la Instrucció que regula la remissió telemàtica 
d’informació sobre acords i resolucions de les entitats locals 
contraris als advertiments formulats per interventors locals i 
anomalies detectades en matèria d’ingressos, així com sobre acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Alacant de 
l’exercici 2015. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS DE LA 
REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi d’Alacant és la capital de la província del mateix nom i està 
situat a la comarca de l’Alacantí. La seua població, segons l’actualització 
del cens a 1 de gener de 2016, és de 330.525 habitants. 

Després de les eleccions de 2015, la configuració política de la Corporació, 
segons els resultats comparats  de les últimes eleccions municipals, és la 
següent: 

Quadre 1. Composició política de l’Ajuntament d’Alacant 

Partit polític 2015 2011 

Partit Popular 8 18 

Partit Socialista Obrer Espanyol 6 8 

Guanyar Alacant: Acord Ciutadà 6 - 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 6 - 

Compromís per Alacant: Compromís 3 - 

Esquerra Unida del País Valencià - 2 

Unión Progreso y Democracia - 1 

Total regidors 29 29 

El municipi d’Alacant té el règim d’organització dels municipis de gran 
població, d’acord amb l’article 121.1 de l’LRBRL. D’acord amb el que 
disposa el títol X d’aquesta Llei, els òrgans municipals necessaris en 
aquests municipis són els següents: 

- El Ple, format per l’alcalde i els regidors, és l’òrgan de màxima 
representació política dels ciutadans en el govern municipal. 

- L’alcalde, que té la màxima representació del municipi. 

- La Junta de Govern Local, com l’òrgan que, sota la presidència de 
l’alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció 
política que correspon a aquest i exerceix determinades funcions 
executives i administratives. 

Aquests òrgans es completen amb altres previstos en aquesta Llei, entre 
els quals està la Secretaria General del Ple, Assessoria Jurídica, Consell 
Social de la Ciutat, Intervenció General, Comissió Especial de 
Suggeriments i Reclamacions i Comissió Especial de Comptes. No obstant 
això, no s’ha constituït l’òrgan de resolució de les reclamacions 
econòmiques i administratives. 
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar el reglament orgànic que preveu l’article 
122.3 de l’LRBRL, que recull l’organització aplicable als municipis de gran 
població, en la sessió de 28 de setembre de 2011, i es va publicar en el BOP 
núm. 209, de 31 d’octubre del 2011. 

Pel que fa a l’administració, l’Ajuntament està estructurat orgànicament 
en sis àmbits regulats en el Decret de 18 de novembre de 2013, pel qual 
s’aprova l’estructura organitzativa de l’Ajuntament d’Alacant, dirigits per 
regidors o membres no regidors de la Junta de Govern Local. Al seu torn, 
els àmbits es componen d’òrgans de gestió, serveis o departaments. 

El nombre mitjà de personal contractat en l’exercici 2015 ha sigut de 2.020 
funcionaris i 107 empleats laborals. 

A 1 de gener de 2015, l’Ajuntament disposava de quatre organismes 
autònoms dependents, que són els següents: Patronat Municipal de 
l’Habitatge, Patronat Municipal d’Escoles Infantils, Patronat Municipal de 
Turisme i Agenda Local de Desenvolupament Econòmic i Social. 

Les societats mercantils en què participava l’Ajuntament, amb indicació 
del grau de participació, són les següents: 

- Societat Mercantil Mercalicante SA, amb una participació del 51% del 
capital social. 

- Societat Mercantil Aigües Municipalitzades d’Alacant EM, en la qual 
té una participació del 50% en el seu capital social. 

- Societat Mercantil S. Alta Velocitat Node de Transport, SA, amb el 
25% del seu capital social. 

Així mateix, té adscrit el Consorci Televisió Digital Terrestre que gestiona 
el canal televisiu "Alacant Canal 21". El finançament d’aquest Consorci es 
realitza mitjançant aportacions dels respectius ajuntaments que 
l’integren, que determina el vot ponderat en el Consell Rector, i la part 
corresponent a Alacant del 71,8% del total. 

Col·labora en la Junta de Govern dels Consorcis "Alacant 2008, Volta al Món 
a Vela" i "Alacant 2011, Volta al Món a Vela" dedicats a la promoció 
d’aquests esdeveniments. També participa en el Consorci Públic Casa del 
Mediterrani i en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 

És membre de la Mancomunitat de l’Alacantí, que gestiona interessos 
regionals comuns als municipis mancomunats, amb una aportació de 
439.617 euros durant l’exercici 2015. 

Les principals fonts de finançament en l’exercici 2015 han sigut els tributs 
(49,9% dels drets reconeguts), les subvencions i transferències (23,8%), els 
passius financers (9,2%) i les taxes i preus públics (8,1%). 
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Les competències i els serveis que presta l’Ajuntament en aplicació de 
l’LRBRL són els següents: 

a) Serveis obligatoris (article 26.1 de l’LRBRL): enllumenat públic, 
recollida i tractament de residus, aigües residuals, neteja viària, 
protecció del medi ambient, proveïment domiciliari d’aigua potable, 
clavegueram, parc públic, cementeri, biblioteca, mercats i control de 
aliments i begudes, transport públic, instal·lacions esportives, 
serveis socials, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis, 
accessos a nuclis de població i pavimentació. 

b) Competències (article 25.2 de l’LRBRL): seguretat en llocs públics, 
ordenació del trànsit, ordenació, gestió, execució i disciplina 
urbanística, promoció i gestió d’habitatges, conservació de camins i 
vies rurals, patrimoni historicoartístic, proveïments i defensa dels 
consumidors i usuaris, protecció de la salubritat pública i 
participació en l’atenció primària de la salut, promoció i reinserció 
social, activitats o instal·lacions culturals, ocupació del temps lliure i 
turisme. 

c) Activitats que presta en aplicació de l’article 28 de l’LRBRL: serveis 
esportius, educatius i culturals, guarderies i neteja de platges. 

La majoria d’aquests serveis són prestats de manera directa per 
l’Ajuntament, bé per la pròpia Entitat, bé per organismes autònoms locals. 
No obstant això, la neteja viària, la recollida i tractament de residus, el 
transport públic, així com l’abastament domiciliari d’aigua potable, 
clavegueram i depuració d’aigües residuals, i estacionament limitat de 
vehicles, són prestats mitjançant concessió de serveis. 

Segons la memòria, durant 2015 la recaptació de la totalitat dels tributs 
municipals, inclosos els drets de caràcter públic, els va gestionar 
l’Organisme de Recaptació Provincial (SUMA), tant en via voluntària com 
en via executiva. 

2. Control intern 

L’article 215 del TRLRHL estableix que l’òrgan interventor haurà de 
formular els seus advertiments en l’exercici de la funció interventora, i 
l’article 218 que elevarà un informe al Ple de totes les resolucions 
adoptades pel president de l’entitat que siguen contraris als advertiments 
efectuats. 

Les bases d’execució del pressupost de 2015 estableixen que la Intervenció 
General exerceix les funcions de control intern, en la seua triple accepció 
de funció interventora, control financer i control d’eficàcia. En aquestes 
bases no s’especifica el contingut d’aquestes funcions, ni tampoc no es 
desenvolupen en cap reglament, raó per la qual cal atenir-se a allò que 
disposa el TRLRHL amb caràcter general. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 

17 

La revisió de l’activitat de la Intervenció en aquest tema ha posat de 
manifest el següent: 

- No està prevista la fiscalització prèvia limitada de l’article 219.2 del 
TRLRHL. La Intervenció municipal porta a terme la fiscalització plena 
en els termes de l’article 214 de l’esmentada Llei. 

- No hi ha procediments escrits formalment aprovats sobre els 
diferents tipus de controls de fiscalització prèvia duts a terme per la 
Intervenció ni sobre la fiscalització formal i material dels pagaments. 
La Intervenció realitza aquestes tasques basant-se en els programes 
desenvolupats internament i/o llistes de verificacions que faciliten el 
control de la legalitat. 

- La Intervenció municipal ha formulat 1.827 informes de fiscalització 
prèvia en l’exercici 2015, dels quals dos van ser emesos amb 
advertiments, en compliment de l’article 215 del TRLRHL. Els 
defectes reflectits en els informes de fiscalització prèvia paralitzen la 
tramitació de l’expedient, que continua quan ja estan esmenats. 

- La Intervenció només ha emés advertiments en els reconeixements 
extrajudicials de crèdit que aprova el Ple, per la tramitació de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost d’exercicis anteriors. En 
la resta de reconeixements extrajudicials, tant si els aprova el Ple 
com la Junta de Govern, els informes de l’interventor indiquen els 
incompliments legals i l’òrgan competent per a aprovar la despesa. 

- La Intervenció va enviar fora de termini a la Plataforma de Rendició 
de Comptes la informació dels exercicis 2014 i 2015, tant de l’Entitat 
com dels seus organismes dependents, en contra del que estableix la 
Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny del 2015. La 
informació de l’exercici 2016 es va remetre el 26 d’abril de 2017, dins 
del termini establit. 

 En aquesta informació es fa constar que el Ple, la Junta de Govern 
Local i el president de l’Entitat no han adoptat acords o resolucions 
contraris als advertiments formulats per l’òrgan d’Intervenció. 
Tampoc no s’hi han tramitat expedients administratius de despeses 
ni adoptat acords al marge del procediment ni amb omissió de 
fiscalització prèvia. Així mateix, no s’han detectat anomalies en 
matèria d’ingressos que es consideren rellevants. No obstant això, 
s’hauria d’haver informat dels acords de reconeixement extrajudicial 
de crèdit, ja que són despeses realitzades al marge del procediment 
en què no ha existit la preceptiva fiscalització prèvia. 

- Així mateix, s’ha comprovat que l’Ajuntament ha enviat a la 
Sindicatura de Comptes la informació sobre les obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari 
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de l’Entitat, corresponent als exercicis 2014, 2015 i 2016. Tot això en 
compliment de la Instrucció aprovada per l’Acord del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 30 de juliol de 2015. 

- La fiscalització d’alguns ingressos ha sigut substituïda per la presa 
de raó, encara que no es realitzen actuacions de comprovació 
posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o 
auditoria (article 219.4 del TRLRHL). 

- Pel que fa al control financer previst en l’article 220 del TRLRHL, la 
Intervenció no realitza aquesta funció, tot i existir organismes 
públics i societats mercantils dependents de l’Ajuntament. Tampoc 
no consta que l’Ajuntament haja implantat el control d’eficàcia 
previst a l’article 221 del TRLRHL. 

- Les funcions de fiscalització no estan separades de les de 
comptabilitat, fet que contradiu el que estableix el títol VI del TRLRHL 
(article 222). 

3. Obligacions d’informació al Ple 

 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

L’article 207 del TRLRHL disposa que la Intervenció de l’Entitat ha de 
remetre al Ple de l’Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació 
de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria, amb la 
periodicitat que el Ple determine. En aquest sentit, el Ple del dia 22 de 
desembre de 2014 va adoptar l’acord segons el qual la Intervenció 
municipal ha de remetre al Ple de l’Entitat, per conducte de la Presidència 
i amb periodicitat trimestral, la informació de l’execució dels pressupostos 
i del moviment i la situació de la tresoreria, en el primer Ple ordinari 
posterior al venciment de cada trimestre. 

Referent a això, la Intervenció ha enviat la informació corresponent a 2015 
i 2016, excepte la del quart trimestre dels dos exercicis. Excepte en un cas, 
s’ha complit el termini fixat per a la seua presentació. 

Inventari de béns 

Mitjançant l’Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig del 2015, 
es va actualitzar l’Inventari General de Béns i Drets de l’Ajuntament 
d’Alacant, formalitzant-lo en la seua totalitat d’acord amb les previsions 
del Reglament de Béns de les Entitats Locals (RBEL), ja que fins a aquesta 
data, el Departament de Patrimoni municipal, només portava l’Inventari 
Municipal de Béns Immobles. 

Des d’aleshores, l’inventari s’ha rectificat anualment. En aquest context, 
la Junta de Govern Local va aprovar la rectificació corresponent a 2015 el 
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dia 15 de març de 2016, i l’actualització de l’exercici 2016 mitjançant Acord 
de data 25 de juliol de 2017. 

L’inventari de l’Entitat inclou de forma separada els béns i drets dels ens 
dependents, excepte els del Patronat de Turisme. 

Està pendent la valoració general de l’inventari, per diferents tècnics 
municipals. Per aquest motiu, encara no s’ha tramès aquest inventari a 
l’Administració General de l’Estat ni a l’Administració autonòmica, segons 
el que disposa l’article 32 de l’RBEL. 

S’incompleix l’obligació de conciliar la valoració dels béns i drets de 
l’inventari amb el Sistema Comptable Municipal, tal com estableix l’article 
32 de la Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 

En el mateix sentit, la ICAL disposa que el Compte General de l’entitat local 
mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats i de l’execució del pressupost. L’Ajuntament no disposa d’un 
inventari valorat ni realitza dotacions a l’amortització de l’immobilitzat, 
la qual cosa comporta que estiga sobrevalorat. A aquest efecte, el saldo 
que mostra l’epígraf de l’actiu del balanç "Immobilitzat", no representa la 
imatge fidel del patrimoni de l’Entitat. 

Morositat en operacions comercials 

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen Mesures de Lluita 
contra la Morositat en les Operacions Comercials (LMOC), estableix que els 
tresorers o interventors elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’entitat 
local. 

Pel que fa als exercicis 2015 i 2016, s’ha comprovat que s’han elaborat els 
informes trimestrals de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, 
excepte el del 4t trimestre de 2016, juntament amb la documentació 
prevista a l’article 5.4 de l’LMOC. Aquests informes van ser presentats al 
Ple per al seu coneixement. 

4. Elaboració, formulació i aprovació del pressupost dels exercicis 2015, 
2016 i 2017. 

Tramitació i contingut 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre els procediments d’aprovació 
dels pressupostos generals de l’Ajuntament dels exercicis 2015, 2016 i 
2017, així com de la documentació incorporada en els respectius 
expedients, cal destacar els aspectes que mostra el quadre següent: 
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Quadre 2. Tramitació dels pressupostos 

  
Pressupost 

2015 
Pressupost 

2016 
Pressupost 

2017 

Acord de pròrroga (Decret d’Alcaldia) No 04/01/2016 09/01/2017 

Aprovació inicial 12/11/2014 23/03/2016 22/03/2017 

Aprovació definitiva 15/12/2014 28/04/2016 12/05/2017 

Publicació BOP 16/12/2014 02/05/2016 17/05/2017 

Remissió Estat 27/02/2015 02/09/2016 14/07/2017 

Remissió Comunitat Autònoma 27/02/2015 12/02/2018 12/02/2018 

Contingut acord amb TRLRHL i RLRHL No No No 

Documentació complementària completa No No No 

Com es pot observar en el quadre anterior, només l’aprovació definitiva 
del pressupost de l’exercici 2015 s’ha efectuat en el termini previst en 
l’article 169.2 de l’LRHL i la seua publicació s’ha realitzat de manera que 
poguera entrar en vigor el dia 1 de gener de aquest exercici. Aquests 
terminis s’han incomplit en els pressupostos de 2016 i 2017, provocant la 
pròrroga del pressupost dels exercicis anteriors, amb els ajustos que 
preveu l’article 169.6 del TRLRH. 

En concret, en els exercicis 2016 i 2017, l’aprovació definitiva dels 
pressupostos es va efectuar amb quatre mesos de retard respecte al 
termini previst en l’article 169.2 del TRLHRL (31 de desembre de l’any 
anterior). La remissió a les administracions competents dels pressupostos 
dels exercicis 2016 i 2017 tampoc no s’ha efectuat dins dels terminis 
regulats en l’article 169.4 del TRLRHL, el qual disposa que es realitzarà 
simultàniament a l’enviament al Butlletí Oficial de la Província del 
pressupost aprovat per a la seua publicació. 

El contingut dels pressupostos en els tres exercicis esmentats s’ha ajustat, 
amb caràcter general, al que estableixen els articles 165 i 166 del TRLRHL 
i en els articles 8 a 17 de l’RLRHL, tot i que interessa fer constar les 
incidències següents que l’Ajuntament ha d’evitar en exercicis futurs: 

- No consta la segona part del contingut de l’avanç de la liquidació del 
pressupost corrent, segons les regles 55 a 57 de la ICAL, pel que fa a 
l’estimació de la liquidació del pressupost referida al 31 de desembre. 

- L’annex de personal no conté la valoració dels llocs de treball, de 
manera que es faça l’oportuna correlació amb els crèdits de personal 
inclosos en el pressupost. 

- El pla de finançament d’inversions no té codificades les inversions, 
ni tampoc es concreta el seu finançament. 
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- No figuren els plans i programes d’inversió i finançament que, per a 
un termini de quatre anys, poden formular els municipis i altres 
entitats locals d’àmbit supramunicipal, que s’han d’incloure com un 
annex al pressupost. 

- Les bases d’execució no regulen matèries com ara dietes, despeses 
de viatge i compensacions econòmiques a membres electes de la 
Corporació, drets de difícil recaptació i anul·lació de drets i 
obligacions. 

Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos aprovats per als exercicis 2015, 2016 i 2017 es mostren en 
el quadre següent, en el qual s’han incorporat també els de l’exercici 2014 
a efectes comparatius: 

Quadre 3. Capítols d’ingressos dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Impostos directes 121.354.883 122.730.235 122.883.732 127.528.400 

2. Impostos indirectes 6.901.077 8.026.077 8.872.091 9.172.091 

3. Taxes i altres ingressos 39.216.318 40.626.344 36.899.529 35.811.198 

4. Transferències corrents 62.279.627 61.722.270 70.494.085 65.206.766 

5. Ingressos patrimonials 5.953.737 6.084.689 6.067.436 6.136.536 

6. Alienació inversions 0 0 0 0 

7. Transferències de capital 378.861 214.074 0 1.050.500 

8. Actius financers 868.030 868.030 868.030 868.030 

9. Passius financers 0 0 0 0 
 

Total ingressos 236.952.533 240.271.719 246.084.903 245.773.519 
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Quadre 4. Capítols de despeses dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Remuneracions personal 85.713.233 85.714.529 89.829.185 89.251.478 

2. Compra béns i serveis 85.097.327 87.666.933 87.438.965 91.154.998 

3. Despeses financeres 6.731.178 4.651.159 2.364.019 1.834.811 

4. Transferències corrents 24.618.524 27.501.988 34.518.047 29.420.241 

5. Fons de contingència 1.003.303 1.039.157 1.108.918 1.107.595 

6. Inversions reals 5.197.678 6.655.716 8.305.564 9.622.383 

7. Transferències de capital 5.500 292.188 1.691.778 178.522 

8. Actius financers 868.030 868.030 868.030 868.030 

9. Passius financers 27.717.760 25.882.021 19.960.397 20.444.118 
 

Total despeses 236.952.533 240.271.719 246.084.903 243.882.176 

El pressupost de 2015 de l’Ajuntament mostra unes previsions inicials 
d’ingressos i despeses de 240.271.719 euros, que representen un augment 
de l’1,4% respecte a l’exercici anterior. El pressupost general consolidat 
amb el dels seus organismes dependents puja a la quantitat de 243.295.312 
euros. 

La consignació en alguns capítols de l’estat de despeses ha sigut clarament 
insuficient, i en aquests casos es recorre als reconeixements extrajudicials 
de crèdit, tal com es mostra en els apartats 3.4 i 4.4. Així, els capítols 2, 4 i 
6, destinats a despeses de funcionament, subvencions corrents (servei de 
transport urbà de viatgers) i inversions (expropiacions), componen la 
major part del compte 413 i dels reconeixements extrajudicials de 2015 i 
2016. 

La Intervenció General, en l’informe sobre l’aprovació del pressupost de 
2015, de data 25 de setembre de 2014, va comunicar les incidències 
següents: 

- A escala consolidada, no es compleix l’article 26.a) del Reial Decret 
Llei 8/2013, que estableix que les despeses de funcionament 
corresponents als capítols 1 i 2 de l’estat de despeses del pressupost 
no poden augmentar respecte a l’exercici anterior. Aquest 
incompliment s’origina per l’ampliació del servei de tractament i 
gestió de residus sòlids urbans que, no obstant això, es veu 
compensat amb l’augment d’ingressos per a l’Ajuntament que 
implica el major volum de residus tractats. 

- En el capítol 1 del pressupost de despeses, la quantia global del 
complement específic supera el límit quantitatiu que estableix 
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l’article 7 del Reial Decret 861/1986, pel qual s’estableix el règim de 
retribucions dels funcionaris de l’Administració local (el 75% de la 
quantitat resultant de restar a la massa retributiva global els 
conceptes de retribucions bàsiques, ajuda familiar i complement de 
destinació). Aquest excés es deu a la modificació de la relació de llocs 
de treball del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis. 

Modificacions pressupostàries de l’exercici 2015 

Durant l’exercici 2015, l’Ajuntament ha aprovat modificacions 
pressupostàries per un import conjunt de 45.551.265 euros, fet que 
comporta un increment del pressupost inicial del 19,0%, tal com es mostra, 
en euros, en el quadre següent: 

Quadre 5.  Modificacions pressupostàries en l’estat d’ingressos de 2015 

ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu % s/total 

1. Impostos directes 122.730.235 0 0,0% 122.730.235 22,9% 

2. Impostos indirectes 8.026.077 0 0,0% 8.026.077 0,2% 

3. Taxes i altres ingressos 40.626.344 472.910 1,2% 41.099.254 11,8% 

4. Transferències corrents 61.722.270 920.409 1,5% 62.642.679 15,5% 

5. Ingressos patrimonials 6.084.689 0 0,0% 6.084.689 2,5% 

6. Alienació inversions 0 0 - 0 0,0% 

7. Transferències de capital 214.074 432.094 201,8% 646.169 38,4% 

8. Actius financers 868.030 16.771.677 1932,2% 17.639.707 8,6% 

9. Passius financers 0 26.954.174 - 26.954.174 0,0% 

  Total ingressos 240.271.719 45.551.265 19,0% 285.822.985 100,0% 
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Quadre 6. Modificacions pressupostàries en l’estat de despeses de 
2015 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% s/total 

1. Despeses de personal 85.714.529 100.487 0,1% 85.815.015 30,0% 

2. Despeses de funcionament 87.666.933 3.064.010 3,5% 90.730.943 31,7% 

3. Despeses financeres 4.651.159 -1.648.714 -35,4% 3.002.445 1,1% 

4. Transferències corrents 27.501.988 430.776 1,6% 27.932.763 9,8% 

5. Fons de contingència 1.039.157 -470.361 -45,3% 568.796 0,2% 

6. Inversions reals 6.655.716 13.725.173 206,2% 20.380.889 7,1% 

7. Transferències de capital 292.188 1.496.861 512,3% 1.789.048 0,6% 

8. Actius financers 868.030 0 0,0% 868.030 0,3% 

9. Passius financers 25.882.021 28.853.034 111,5% 54.735.055 19,1% 
 

Total despeses 240.271.719 45.551.265 19,0% 285.822.985 100,0% 

En total es van aprovar 132 modificacions pressupostàries desglossades de 
la manera següent: 12 ampliacions de crèdit, 5 baixes per anul·lació, 5 
crèdits extraordinaris, 18 generacions de crèdit, 5 incorporacions de crèdit, 
5 suplements de crèdit i 82 transferències de crèdit. 

Els imports de cada tipus de modificació pressupostària realitzats durant 
l’exercici de 2015, es mostren en el quadre següent: 

Quadre 7. Tipus de modificacions pressupostàries de 2015 

Capítol Crèdits 
extraord. 

Supl. de 
crèdit 

Ampl. 
de crèdit 

Transf. 
crèdit 

positives 

Transf. 
crèdit 

negatives 

Incorp. 
rom. 
crèdit 

Crèdits 
generats 

per 
ingressos 

Baixes per 
anul·lació 

Total  

1. Despeses de personal 0 241.469 0 736.233 989.986 0 112.771 0 100.487 

2. Despeses en béns 
corrents i serveis 92.000 2.057.595 256.207 1.268.562 1.230.281 0 669.957 50.030 3.064.010 

3. Despeses financeres 127.387 270.932 0 143.969 1 0 0 2.191.002 -1.648.714 

4. Transferències 
corrents 20.000 1.659.630 0 108.420 60.262 0 26.988 1.324.000 430.776 

5. Fons de contingència 0 0 0 0 391.705 0 0 78.656 -470.361 

6. Inversions reals 11.475.549 1.950.046 4.268 677.101 262.051 3.581.768 141.943 3.843.451 13.725.173 

7. Transferències de 
capital 555.119 779.650 0 0 0 162.091 0 0 1.496.861 

9. Passius financers 34.850.945 0 0 1 0 0 0 5.997.911 28.853.034 

TOTAL 47.121.000 6.959.322 260.475 2.934.286 2.934.286 3.743.859 951.659 13.485.050 45.551.265 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 

25 

Hem revisat una mostra representativa de tres expedients de modificació 
pressupostària, que representen el 92,6% de l’import total, i hem observat 
que s’han tramitat d’acord amb les normes aplicables: 

- Modificació 2/2015, aprovada pel Ple de 30 de juliol de 2015 per un 
total de 29.888.143 euros. Comprèn un crèdit extraordinari de 
27.081.562 euros, un suplement de crèdit de 2.806.581 euros i una 
baixa per anul·lació de crèdits de 110.730 euros. L’expedient té com a 
objectiu, d’una banda, fer front a les "Operacions pendents d’aplicar 
al pressupost" per un import de 2.823.238 euros, i de l’altra, fer 
l’amortització anticipada de dues operacions de préstec vigents per 
un import conjunt de 26.954.174 euros, per a substituir-les per altres 
dues concertades en condicions de prudència financera. 

- Incorporació de romanents 1/2015, per 1.749.028 euros. Resolució del 
regidor-delegat d’Hisenda de 10 de febrer de 2015, per delegació de la 
Junta de Govern Local. Es destina a la realització d’inversions 
financerament sostenibles finançades amb el romanent de tresoreria 
per a despeses generals. 

- Modificació 5/2015, aprovada pel Ple de 27 de setembre de 2015. 
Comprèn un crèdit extraordinari per 10.700.535 euros, suplements de 
crèdit per 817.900 euros i baixes per anul·lació per 881.760 euros. Es 
porta a terme l’amortització anticipada de diversos préstecs per 
import de 7.896.770 euros, segons la facultat que estableix la 
disposició addicional sisena de la Llei 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, fent ús del romanent de 
tresoreria existent per a la cancel·lació de deute abans del 31 de 
desembre de l’any en curs. 

Obligacions pendents d’aplicar a pressupost i expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits 

Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, que s’han comptabilitzat 
en el compte 413, "Creditors per operacions pendents d’aplicar a 
pressupost", s’eleven a 18.460.913 euros a 31 de desembre de 2015 i a 
1.981.802 euros en acabar 2016. 

En el quadre següent es mostren els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats en 2015 i 2016, expressats en euros: 
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Quadre 8. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 

Òrgan Exercici 
Núm. 
exp. 

Despeses 
exercicis 
anteriors 
a 2015 

Despeses de 
l’exercici 
2015 

Despeses 
de l’exercici 

2016 
Total 

Ple 2015 2 3.079.861 1.239 0 3.081.100 

Ple 2016 4 193.704 18.545.101 166.178 18.904.983 

Total Ple   6 3.273.565 18.546.340 166.178 21.986.083 

JGL 2015 24 0 5.653.113 0 5.653.113 

JGL 2016 64 0 650.071 14.908.272 15.558.343 

Total JGL   88 0 6.303.184 14.908.272 21.211.456 

TOTAL   94 3.273.565 24.849.524 15.074.450 43.197.539 

El 2015 i 2016 el Ple de l’Entitat va aprovar sis expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdit, la majoria corresponents a despeses d’exercicis 
anteriors, a l’empara de l’article 60.2 de l’RLRHL. L’import global d’aquests 
expedients va ser de 21.986.083 euros. 

La Junta de Govern Local va aprovar els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdit per a despeses del mateix exercici que no tenien 
cobertura contractual. Així, el 2015 va aprovar 24 expedients per un import 
de 5.653.113 euros i 64 expedients en 2016 per un total de 15.558.343 euros.  

Després de la revisió dels expedients anteriors, s’han detectat despeses no 
comptabilitzades en el compte 413 per un import de 277.892 euros, a causa 
de la demora en la tramitació d’aquestes despeses per part d’alguns 
departaments, fet que va impedir comptabilitzar-les en l’exercici 
corresponent. Això implica que el compte 413 esmentat es trobara 
infravalorat en almenys 277.892 euros en l’exercici de 2015, dels quals 
85.436 euros provenien de 2015, i la resta, d’exercicis anteriors. 

S’ha comprovat que, en les despeses aprovades mitjançant 
reconeixements extrajudicials de crèdit per no estar vigent el 
corresponent contracte, els proveïdors han continuat prestant els serveis 
sense cobertura contractual, fins a la formalització d’un nou contracte. 

De la mostra d’expedients revisats, s’ha detectat que, almenys, durant els 
exercicis 2015 i 2016, s’han realitzat els següents serveis sense que hi 
haguera un contracte en vigor: 

- Treballs de jardineria. 

- Subministrament de carburant de vehicles. 

- Servei d’infraestructures en activitats festives i culturals. 

- Servei de prevenció de riscos. 
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- Servei de manteniment de l’enllumenat. 

- Manteniment i conservació de la xarxa de semàfors de la ciutat. 

- Servei de neteja i manteniment del cementiri. 

- Neteja de centres escolars i dependències municipals. 

- Subministrament d’energia elèctrica en les instal·lacions de 
l’Ajuntament. 

- Subministrament d’energia elèctrica de l’enllumenat públic. 

Aquesta situació posa de manifest l’existència d’una pràctica repetitiva de 
caràcter irregular ja indicada en l’Informe de fiscalització de diversos aspectes 
de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament d’Alacant de l’exercici 2011, 
que s’ha reiterat en els exercicis 2015 i 2016, sense que l’Ajuntament haja 
posat els mitjans necessaris per a evitar-la. 

5. Compte General 

 Tramitació i contingut del Compte General 

El Compte General de l’exercici 2015 de l’Ajuntament d’Alacant està 
formada pels estats comptables que estableix la regla 45.1 de la ICAL, tant 
de l’Ajuntament com dels seus organismes autònoms dependents: el 
balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de canvis en 
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. 

Al Compte General s’acompanya la documentació complementària 
prevista en les regles 45.3 i 48 de la Instrucció de Comptabilitat: 

1. Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici. 

2. Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents 
a favor de l’Entitat, referides a la fi d’exercici i agrupades per nom o 
raó social de l’entitat bancària, i l’oportú estat conciliatori. 

3. Estat consolidat de la liquidació del pressupost de 2015. 

4. Comptes anuals de Mercalicante, SA, societat mercantil en el capital 
social de la qual té participació majoritària l’Entitat (51%). 

L’Ajuntament no ha inclòs la memòria justificativa del cost i rendiment 
dels serveis públics ni la memòria demostrativa del grau de compliment 
dels objectius programats, tal com estableix la regla 48.3 de la ICAL. 
L’elaboració d’aquesta informació, que no és obligatòria fins el Compte 
General de l’exercici 2017, d’acord amb la disposició transitòria tercera de 
la ICAL, requereix que l’Entitat implante una comptabilitat de costos. En 
qualsevol cas, es considera que seria recomanable que l’Ajuntament la 
realitzara. 
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El Compte General va ser format per la Intervenció General en data 2 
d’agost de 2016 i informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes el 20 de setembre de 2016. El Compte va ser aprovat pel Ple el 27 
d’octubre de 2016 i tramés a la Sindicatura de Comptes el 2 de novembre 
de 2016, fora dels terminis previstos en els articles 212 i 223 del TRLRHL. 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2015 es va aprovar el 4 d’abril de 
2016, incomplint el termini previst en l’article 191.3 del TRLRHL (1 de 
març). Es va donar compte al Ple en la sessió celebrada el 26 de maig de 
2015, que no era la primera sessió realitzada després de la seua aprovació 
(article 193.4 del TRLRHL). Es va remetre una còpia d’aquest estat financer 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i a la Comunitat 
Autònoma, fora del termini previst en l’article 193.5 del TRLRHL (abans del 
31 de març). 

Comentaris als estats financers del Compte de l’Ajuntament 

A continuació comentem els aspectes més destacables que s’observen en 
aquests comptes anuals, a fi de comprovar que s’adeqüen al que preveu 
la normativa comptable d’aplicació. 

a)  Balanç 

 Es mostren les xifres, únicament, de l’exercici 2015, al no poder 
comparar-se amb les de l’exercici 2014 per tractar-se d’ICAL 
diferents. El total del balanç de 2015 és de 734.649.745 euros. 

 L’actiu no corrent representa, amb 673.257.471 euros, el 91,7% del 
total de l’actiu. En la seua composició destaca l’immobilitzat 
material, amb 659.683.325 euros. 

 No s’ha dotat cap quantitat en concepte d’amortització de 
l’immobilitzat material, per no disposar de l’inventari actualitzat. Per 
aquest motiu, el saldo que mostra l’epígraf de l’actiu del balanç 
“Immobilitzat”, no representa la imatge fidel del patrimoni de 
l’Entitat. 

 L’actiu corrent representa, amb 61.392.274 euros, el 8,3% del total. En 
la seua composició destaquen els deutors i altres comptes a cobrar 
per import de 28.902.304 euros i la tresoreria per un import de 
31.425.178 euros. 

 El patrimoni net suma 540.340.797 euros i es compon de patrimoni, 
per 186.770.346 euros, resultats d’exercicis anteriors per 325.051.192 
euros i resultat de l’exercici per 25.739.258 euros, a més de les 
subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats, per 2.780.001 
euros. 
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 Els creditors a llarg termini corresponen principalment a préstecs i 
altres deutes, per 109.505.109 euros. A curt termini, els creditors 
pugen a 69.787.397 euros. 

 La informació sobre l’endeutament i el desglossament en capitals i 
interessos dels préstecs bancaris que figura en la memòria indica que 
el saldo viu a la data del tancament de l’exercici era de 130.387.350 
euros, el que ha representat una disminució del 16,2% en relació amb 
el saldo anterior. 

 S’han consignat 15.016.441 euros en concepte de provisió a llarg 
termini per responsabilitats, amb motiu del litigi per l’“Expedient de 
reparcel·lació de la unitat d’execució núm. 1 del Pla parcial La 
Condomina” en què es trobava incursa l’Entitat. 

b) Compte del resultat econòmic i patrimonial 

 Les despeses de l’exercici 2015 van sumar 241.907.928 euros i els 
ingressos 267.647.186 euros, amb un estalvi de 25.739.258 euros, 
enfront del de 40.071.341 euros obtingut en 2014, el que representa 
una disminució del resultat positiu del 35,8%. 

 Els ingressos estan formats principalment pels tributaris, 171.986.997 
euros, i les transferències i subvencions, 65.135.355 euros. 

 Quant a les despeses, les més significatives són les despeses de 
personal, 84.983.548 euros, i altres despeses de gestió ordinària, 
105.948.039 euros. Durant l’exercici 2015 no s’ha fet la dotació 
d’amortització de l’immobilitzat. El deteriorament de valor, baixes i 
alienacions d’actius i passius financers ha sumat 7.745.950 euros. 

c) Estat de liquidació del pressupost 

 En el quadre següent es mostren les quantitats principals 
pressupostàries de l’exercici 2015, comparades amb l’exercici 
anterior, en euros: 
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Quadre 9. Principals dades pressupostàries de 2014 i 2015 

Conceptes pressupostaris 2014 2015 Variació 

Pressupost inicial ingressos 236.952.533 240.271.719 1,40% 

Pressupost inicial despeses 236.952.533 240.271.719 1,40% 

Previsions definitives ingressos 275.828.014 285.822.985 3,60% 

Previsions definitives despeses 275.828.014 285.822.985 3,60% 

Drets reconeguts nets 279.456.410 294.505.611 5,40% 

Obligacions reconegudes netes 265.309.403 270.958.303 2,10% 

Resultat pressupostari 14.147.007 23.547.308 66,40% 

Resultat pressupostari ajustat 22.087.062 34.205.342 54,90% 

Romanent de tresoreria total  66.755.771 82.276.623 23,30% 

Romanent de tresoreria despeses gen. 10.570.316 23.896.869 126,10% 

d) Memòria 

 La memòria conté raonablement la informació exigida per la ICAL. 
No obstant això, s’han observat diferències entre la memòria retuda 
en la Plataforma rendiciondecuentas.es i l’aprovada pel Ple. En 
aquesta última no consta informació sobre el moviment dels 
comptes d’immobilitzat material, immobilitzat intangible i 
patrimoni municipal del sol. 

 Durant la fiscalització s’ha verificat que la nota 29 addicional de la 
memòria de 2015 no conté l’apartat 3, és a dir, la descripció dels 
ajustos realitzats per la transició de la comptabilitat de l’exercici 2014 
a la de l’exercici 2015, amb motiu del canvi de normativa comptable, 
tal com estableix la disposició transitòria 2a de la ICAL. 

 D’altra banda, es recomana incloure informació sobre el compliment 
dels terminis de pagament a proveïdors. 

 Comptes de les entitats dependents 

En el quadre següent es mostren els imports, en euros, dels principals 
conceptes econòmics i financers i pressupostaris de l’exercici 2015 dels 
ens íntegrament dependents de l’Ajuntament d’Alacant, segons es 
desprén dels seus respectius comptes anuals que formen part del Compte 
General: 
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Quadre 10. Principals conceptes dels organismes autònoms 
dependents. Exercici 2015 

Conceptes 2015 

Patronat 
Municipal 

de 
l’Habitatge 

Patronat 
Municipal 
d’Educació 
Infantil 

Patronat 
Municipal 
de Turisme 

Agència Local de 
Desenvolupament 

Ec. i Social 

Total actiu   68.194.697 1.012.065 3.084.975 3.816.158 

Patrimoni net   59.088.444 897.259 2.719.346 3.637.191 

Total passiu   9.106.253 114.806 365.629 178.967 

Resultat ec.-patrimonial 3.678.161 255.436 491.620 -110.116 

Pressupost definitiu   5.964.294 1.750.783 1.989.101 1.607.759 

Resultat pressupostari 
ajustat 

77.711 225.320 274.809 104.277 

Romanent de tresoreria 
per a despeses generals  

1.095.699 420.527 432.427 333.586 

L’abast d’aquesta fiscalització no inclou els comptes anuals de les entitats 
dependents, si bé cal indicar que les aportacions de l’Ajuntament són la 
principal font de finançament dels organismes autònoms. Concretament, les 
transferències municipals de despesa corrent i de capital financen el 60,6% i 
el 3,5%, respectivament, del pressupost agregat dels organismes autònoms. 

D’altra banda, el Consorci de Televisió Digital Local Demarcació d’Alacant 
ha sigut adscrit a l’Ajuntament d’Alacant, d’acord amb la disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, introduïda per la Llei 27/2013. Això 
representa que a partir de l’exercici 2016, els comptes del Consorci s’han 
de retre conjuntament amb els de l’Ajuntament, ja que la Plataforma de 
Rendició solament admet els comptes d’aquells consorcis que hagueren 
sigut adscrits a una entitat principal. 

 Estabilitat pressupostària 

En l’exercici 2015 la Intervenció General va emetre els informes 
corresponents d’estabilitat pressupostària, tant en l’aprovació com en la 
liquidació del pressupost, de manera independent com estableix l’article 
16 del Reial Decret 1463/2007. També es van elaborar informes de les 
modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici fiscalitzat. 

Els informes sobre el compliment d’estabilitat pressupostària, de la regla 
de despesa i del límit del deute, referits a la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2015, van ser emesos per la Intervenció el 4 d’abril de 2016, i se’n 
va donar compte al Ple realitzat el 26 de maig, atenent el que s’estableix 
en l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007. 

L’informe d’estabilitat de la liquidació consolidada del pressupost de 2015 de 
l’Ajuntament d’Alacant i dels seus organismes autònoms va concloure amb 
l’existència d’una capacitat de finançament de 26.705.172 euros. Aquesta 
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quantitat representa un 9,6% dels drets reconeguts no financers consolidats, 
i en conseqüència, es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. En el 
mateix informe es comprova que es compleix el límit de deute públic i 
l’objectiu d’endeutament. No obstant això, hi ha un increment de l’11,24% de 
la despesa computable en 2015 respecte a la de 2014, de manera que no es 
compleix la regla de despesa. 

Per això, i d’acord amb el que s’estableix en l’article 21 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF), es va formular un pla econòmic i financer que permetera en 
l’any 2016 i en el següent complir la regla de despesa. Aquest pla va ser 
aprovat mitjançant l’Acord del Ple de data 29 de setembre de 2016. 

Els informes d’estabilitat detallen els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats, en els termes de Comptabilitat Nacional segons el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, SEC 95. La revisió d’aquests 
càlculs ha posat de manifest la raonabilitat del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, en donar-se una situació de superàvit en 
termes de capacitat de finançament. 

6. Resultat pressupostari 

En l’estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’inclou el càlcul 
del resultat pressupostari, que es mostra en el quadre següent comparat 
amb l’obtingut en l’exercici anterior i les xifres expressades en euros. 

Quadre 11. Resultat pressupostari. Exercicis 2014 i 2015 

  
Drets rec. 
nets 2015 

Obligacions 
rec. netes 2015 

Resultat 
pressup. 
2015 

Resultat 
pressup. 
2014 

Variació 
2014/15 

a. Operacions corrents 266.830.488 201.516.370 65.314.118 28.203.082 131,6 % 

b. Altres operacions no financeres 44.556 14.030.485 -13.985.929 -13.284.628 5,3 % 

1. Total operacions no financeres (a+b) 266.875.044 215.546.855 51.328.189 14.918.454 244,1 % 

c. Actius financers 676.393 676.393 0 0 - 

d. Passius financers 26.954.174 54.735.055 -27.780.881 -771.447 3501,1 % 

2. Total operacions financeres (c+d) 27.630.567 55.411.448 -27.780.881 -771.447 3501,1 % 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 
(1+2) 294.505.611 270.958.303 23.547.308 14.147.007 66,4 % 

3. Crèdits gastats fi. amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals   12.812.037 7.887.099 62,4 % 

4. Desviacions de finançament negatives de 
l’exercici   1.100.861 1.903.219 -42,2 % 

5. Desviacions de finançament positives de 
l’exercici   3.254.864 1.850.263 75,9 % 

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)   10.658.034 7.940.055 34,2 % 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   34.205.342 22.087.062 54,9 % 
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El resultat pressupostari ajustat en l’exercici 2015 s’ha incrementat en un 
54,9% respecte a l’exercici 2014. Els drets reconeguts van augmentar en 
15.049.201 euros, principalment en els tributs i les transferències corrents. 
D’altra banda, las obligacions reconegudes van augmentar en 5.648.901 
euros respecte a 2014, en gran manera a causa de l’amortització anticipada 
de préstecs. 

S’ha comprovat que en l’exercici 2015 l’Ajuntament compleix amb les 
regles de la ICAL relatives a la confecció del resultat pressupostari i a la 
gestió, seguiment i control de les despeses amb finançament afectat i de 
les seues corresponents desviacions de finançament.  

Com a resultat del treball realitzat, s’assenyalen els aspectes següents que 
cal tenir en compte per a interpretar adequadament el resultat 
pressupostari de l’exercici 2015, sense perjudici dels possibles ajustos que 
se’n pogueren derivar en cas que l’abast de la fiscalització s’haguera estés 
a altres àrees de treball: 

a) Despeses amb finançament afectat 

- Hi ha desviacions de finançament amb un efecte net negatiu 
sobre el resultat pressupostari de 2.154.003 euros. 

- La informació que es recull en els quadres de la memòria sobre 
aquestes despeses amb els aspectes requerits per la ICAL 
coincideix amb els ajustos que figuren en els comptes anuals 
relatius al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria. 

b) Obligacions d’exercicis anteriors aplicades al pressupost de 2015 i 
obligacions de 2015 no aplicades al pressupost 

- S’han revisat els expedients extrajudicials de crèdit indicats en 
l’apartat 4. Segons el quadre 8, el resultat pressupostari de 2015 
seria inferior en 16.115.311 euros, una vegada augmentat per les 
despeses d’exercicis anteriors reconeguts en l’exercici i 
disminuït pels meritats en 2015 que s’han reconegut en 
exercicis posteriors. 

- En el compte 413, a 31 de desembre de 2015, faltava convalidar 
despeses realitzades en 2015 per  un import de 18.460.913 euros, 
que correspon en la seua major part a la sentència per 
l’anul·lació del projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució 
número 1 del Pla parcial La Condomina.  

En conclusió, si l’Ajuntament haguera imputat a l’exercici en què es van 
reportar les despeses esmentades anteriorment, el resultat pressupostari 
ajustat de l’exercici 2015 es veuria afectat negativament en almenys 
16.115.311 euros. 
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L’Ajuntament ha realitzat despeses sense consignació pressupostària, la 
qual cosa vulnera el que es disposa en l’article 173.5 del TRLRHL. Pel que 
fa a això, s’ha de tenir en compte el caràcter limitatiu i vinculant dels 
crèdits consignats, així com l’obligació d’imputar a l’exercici pressupostari 
les despeses contretes en aquest. Tot això sense perjudici de les 
excepcions previstes en la normativa d’aplicació, i de la seua 
comptabilització en el compte 413 esmentat anteriorment.  

7. Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el càlcul detallat del romanent de 
tresoreria de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015, expressat en 
euros. 

Quadre 12. Romanent de tresoreria de 2015 

ROMANENT DE TRESORERIA 2015 

1. (+) Fons líquids 31.424.878 

2. (+) Drets pendents de cobrament 78.784.498 

    (+) Del pressupost corrent 39.134.336 

    (+) De pressupostos tancats 39.421.073 

    (+) D’operacions no pressupostàries 229.089 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 27.932.753 

    (+) Del pressupost corrent 18.261.388 

    (+) De pressupostos tancats 9.645 

    (+) D’operacions no pressupostàries 9.661.720 

4. (+) Partides pendents d’aplicació 0 

     (-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 

    (+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 82.276.623 

II. Saldos de dubtós cobrament 49.163.561 

III. Excés de finançament afectat 9.216.193 

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 23.896.869 

Com que es tracta de l’exercici en el qual ha entrat en vigor la nova ICAL, 
no s’ha inclòs una columna amb els imports a efectes comparatius de 
l’exercici anterior. No obstant això, el romanent de tresoreria total de 
l’exercici 2014 va ser de 66.755.771 euros, mentre que el romanent de 
tresoreria per a despeses generals va ser de 10.570.316 euros. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre el càlcul adequat del 
romanent de tresoreria, s’assenyalen els aspectes més importants:  
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a) Drets pendents de cobrament 

 Els saldos pendents de cobrament de 2015 més importants 
corresponen a diversos impostos municipals (21.174.597 euros), Fons 
Complementari de Finançament (5.310.623 euros), multes (2.794.842 
euros) i diverses subvencions corrents pendents de pagament de la 
Generalitat i la Diputació Provincial d’Alacant (2.021.364 euros). 

 Quant als exercicis tancats, els saldos pendents de cobrament estan 
formats bàsicament per impostos directes, principalment l’IBI 
urbana (24.220.393 euros), impostos indirectes (2.728.927 euros) i 
taxes i altres ingressos (10.497.518 euros). 

 Hi ha drets pendents de cobrament d’exercicis tancats amb una 
antiguitat superior a quatre anys per un import de 12.722.187 euros, 
que corresponen en la seua majoria a impostos, taxes, multes i preus 
públics. A causa del temps transcorregut des que es van liquidar, la 
possibilitat que estiguen prescrits es bastant elevada. Per això es 
recomana que l’Ajuntament depure els drets sense possibilitat de 
cobrament. Amb caràcter previ a les baixes, s’hauran de formalitzar 
els expedients que determinen i fonamenten les causes que les 
originen. 

b) Obligacions pendents de pagament 

 Dins de les obligacions pendents de pagament recollides en el 
romanent de tresoreria destaca el saldo pendent de pagament del 
pressupost corrent, per 18.261.388 euros, constituït en la major part 
per mensualitats del final de l’exercici de diversos serveis, entre els 
quals destaquen el transport urbà de viatgers (4.023.900 euros), 
neteja viària i recollida de residus (2.501.591 euros) i neteja d’escoles 
i dependències municipals (1.492.140 euros). 

c) Saldos de cobrament dubtós 

 El saldo de deutors de cobrament dubtós calculat per l’Ajuntament 
ha sumat 49.163.561 euros. Així mateix, s’ha dotat la provisió per a 
insolvències per aquest mateix import en la comptabilitat 
patrimonial. 

 Els drets de cobrament dubtós s’han calculat aplicant la mitjana dels 
percentatges de cobrament d’exercicis tancats que hi ha hagut en els 
tres exercicis anteriors al de la liquidació. Dins d’aquest càlcul no 
s’inclouen, perquè s’hi assigna un 100% de cobrabilitat, el Fons 
Complementari de Finançament de l’Estat i la participació de 
l’Ajuntament en els impostos estatals. 

 Els criteris utilitzats per al càlcul de cobrament dubtós es consideren 
raonables, ja que els percentatges aplicats superen els establits com 
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a mínims per l’article 193 bis del TRLRHL i, a més, reflecteixen la 
capacitat recaptatòria de l’Ajuntament segons l’experiència dels 
anys anteriors més pròxims al de la liquidació. 

 Seria recomanable que els criteris que utilitza l’Ajuntament per a 
determinar el cobrament dubtós figuraren en les bases d’execució o 
en algun altre document aprovat formalment. Igualment, el còmput 
s’hauria de reflectir en un informe. En la liquidació del pressupost 
s’inclou una explicació general sobre la seua estimació i la normativa 
aplicable, que no permet deduir-ne el càlcul. 

d) Excés de finançament afectat 

 L’excés de finançament afectat (suma de les desviacions de 
finançament acumulades positives), que puja a 9.216.193 euros ha 
augmentat en un 8,2% respecte a l’exercici 2014. S’ha revistat una 
mostra d’aquestes desviacions, que representen un 56% del total. Les 
desviacions de major import corresponen a dos projectes en els quals 
es van reconéixer els drets en l’exercici 2015, però no es va començar 
a executar la despesa, el programa Xarxa Llibres, amb 2.057.370 euros, 
i el projecte Adquisició i trasllat de la torre Placia, amb 2.500.000 euros. 
També es va revisar la desviació corresponent al projecte Servei 
d’extinció d’incendis, amb 1.131.939 euros. En tots aquests casos, s’ha 
comprovat que el càlcul s’efectua d’acord amb la normativa 
comptable d’aplicació. 

e) Obligacions sense aplicar al pressupost 

 La revisió efectuada ha posat de manifest l’existència d’obligacions 
no aplicades al pressupost de 2015, comptabilitzades en el compte 
413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, per 
un import de 18.460.913 euros. D’altra banda, el saldo d’aquest 
compte s’hauria d’haver incrementat en, almenys, 277.892 euros, per 
despeses corresponents a 2015 i exercicis anteriors que van ser 
incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 
de 2015 i 2016 (apartat 4). 

 En aquest context, el romanent de tresoreria per a despeses generals 
de l’exercici 2015 s’ha d’interpretar considerant l’existència 
d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost per 18.738.805 euros, 
que no computen en el seu càlcul, però haurien de limitar la 
disponibilitat del romanent esmentat. 
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8. Tresoreria 

 Aspectes organitzatius 

En l’àrea de Tresoreria treballen 17 funcionaris. El lloc de tresorer està 
vacant, i és ocupat de manera provisional per un funcionari de la 
Corporació. El lloc de tresorer adjunt està ocupat per un funcionari amb 
habilitació nacional. 

Els plans de Tresoreria es confeccionen amb una freqüència trimestral, 
encara que no estan aprovats per cap òrgan. 

 Caixa i bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria i la seua composició en les dates de tancament dels 
exercicis 2014 i 2015, segons els registres comptables de l’Ajuntament, es 
mostra en el quadre següent elaborat en euros: 

Quadre 13. Tresoreria 

Concepte 2014 2015 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 10.721.897 16.359.014 

Actius líquids equivalents a l’efectiu 0 15.000.000 

Altres comptes restringits de pagament 36.671 0 

Caixa operativa 38.437 66.164 

Total 10.797.005  31.425.178 

El saldo de tresoreria al tancament de l’exercici 2015 s’havia incrementat 
un 191,1% respecte al saldo a 31 de desembre de 2014. 

En l’acta d’arqueig formalitzada a 31 de desembre de 2015 s’indica que 
l’Ajuntament era titular de 38 comptes bancaris, dels quals vuit eren 
comptes restringits de recaptació, set comptes restringits de pagaments 
per acomptes de caixa fixa i dos comptes restringits de pagaments per 
justificar.  

Es van remetre cartes de confirmació de saldos, a data de 31 de desembre 
de 2015, a cadascuna de les entitats bancàries que figuren en l’acta 
d’arqueig, que van ser contestades excepte en el cas de tres entitats. La 
comprovació de saldos entre la comptabilitat i les contestacions de cada 
entitat, així com les conciliacions, s’ha efectuat juntament amb la 
documentació retuda en el Compte General de 2015, sense que hi haja 
hagut incidències significatives.  

Hi ha cinc persones que estan autoritzades a l’accés als comptes bancaris 
de l’Ajuntament per mitjà d’Internet, encara que únicament poden 
realitzar consultes. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 

38 

Quant a l’existència d’una caixa física en metàl·lic: 

a) S’utilitza per al cobrament de tributs i altres ingressos de dret públic. 
A més, es fan servir caixers automàtics per al cobrament en metàl·lic 
i amb targeta bancària. La caixa de la Corporació presenta un saldo 
mitjà de 60.000 euros. Aquest import, que pot semblar elevat, és 
necessari per a la càrrega dels caixers automàtics. 

b) S’han realitzat pagaments per mitjà de la caixa de l’Ajuntament de 
distinta naturalesa, com els pagaments per justificar del regidor 
delegat d’Hisenda i els pagaments per insercions en el BOP. 

Pel que fa a això, es recomana canalitzar la pràctica totalitat dels 
cobraments a comptes operatius i restringits de recaptació. 

No consta que la naturalesa, import i justificació dels cobraments i 
pagaments que cal efectuar per caixa es troben regulats en alguna 
disposició normativa aprovada per la Corporació, a l’efecte del que preveu 
l’article 197.2 del TRLRHL. 

Quant als comptes bancaris que figuren en l’arqueig a 31 de desembre de 
2015, cal destacar els aspectes següents: 

1. Les conciliacions bancàries d’alguns comptes inclouen partides 
conciliatòries d’exercicis anteriors, que sumen un import total de 
3.401 euros. Atesa l’antiguitat d’aquestes partides, des de 1991 a 2014 
es recomana que es regularitzen. 

2. En un dels comptes consta com a única signatura autoritzada la de 
l’actual interventor, mentre que en una altra solament apareixen 
dues signatures autoritzades. 

3. En l’acta d’arqueig no figuren cinc comptes que han sigut cancel·lats 
al llarg de l’exercici. Així mateix, no ha sigut possible determinar si 
dos comptes més van ser cancel·lats en 2015, segons la confirmació 
de saldos, per no correspondre la numeració que figura en l’arqueig 
amb la comunicada per l’entitat financera. 

4. S’inclou el compte d’una imposició a termini fix de 15.000.000 
d’euros, comptabilitzada en el compte 577, “Actius líquids 
equivalents a l’efectiu”, que correspon a inversions financeres de 
gran liquiditat, a fi de rendibilitzar els excedents temporals d’efectiu. 

 Pla de disposició de fons 

Fins al mes d’octubre de 2015, l’Ajuntament no va disposar del pla de 
disposició de fons de la tresoreria que estableix l’article 187 del TRLRHL. 
Per tant, no s’ha complit amb el que estableix la base d’execució quarta 
del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, que estableix que les 
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ordres de pagament s’hauran d’acomodar al pla de disposició de fons que 
establisca el president. 

El pla esmentat estableix correctament l’ordre en la prioritat dels 
pagaments: inclou en primer lloc les despeses derivades del deute públic, 
tal com estableix l’article 14 de la LOEPSF, i en segon lloc les despeses de 
personal. S’hi inclouen, a més, les transferències als organismes 
autònoms de l’Ajuntament per a realitzar els pagaments d’aquesta 
naturalesa. 

 Pagaments a justificar 

Les normes reguladores del procediment d’expedició i justificació dels 
pagaments a justificar de l’Ajuntament es troben en la base d’execució 
número 21 del pressupost de l’exercici 2015. La base esmentada estableix 
el termini màxim de tres mesos per a justificar l’aplicació de les quantitats 
percebudes, el que s’ajusta al que es disposa en l’article 190.2 del TRLRHL. 
No obstant això, no s’estableixen els límits quantitatius dels pagaments 
per justificar, els conceptes pressupostaris als quals són aplicables ni el 
règim de les justificacions, tal com disposa l’article 72.2 de l’RLRHL. 

Durant l’exercici 2015 es van expedir 51 ordres de pagament a justificar, 
per un import total de 38.167 euros. En els expedients revisats s’han 
detectat els incompliments següents dels articles 69 a 72 de l’RLRHL i del 
que es disposa en la base 41 d’execució del pressupost de 2015: 

- En diversos expedients s’han presentat factures expedides amb 
anterioritat al seu pagament o als respectius lliuraments de fons, fet 
que contravé el caràcter de “per justificar” (ordres de pagament els 
documents justificatius de les quals no es puguen acompanyar en el 
moment de l’expedició). 

- S’inclouen diverses dietes que s’han meritat en data anterior al 
lliurament del pagament per justificar. 

- L’aprovació de diversos comptes justificatius de pagaments per 
justificar s’ha realitzat amb un retard considerable, en quatre de les 
quals arriba a superar els onze mesos. 

 Acomptes de caixa fixa 

La regulació dels acomptes de caixa fixa es recull en la base 22 d’execució 
del pressupost de 2015, on es fa menció a les despeses que es poden 
atendre mitjançant la disposició d’acomptes de caixa fixa, al temps que es 
disposa que la seua quantia global no podrà excedir de 12.000 euros i que 
la quantia individual de les despeses satisfetes amb càrrec a aquests fons 
no pot ser superior a 1.200 euros. Excepcionalment s’autoritza un límit 
individual màxim de 2.000 euros per a les dietes per desplaçaments i els 
cursos de formació externa. 
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Hi havia cinc caixes fixes en funcionament durant 2015. En les proves 
realitzades sobre els moviments registrats en els dits comptes s’han 
detectat els incompliments següents dels articles 73 a 76 de l’RLRHL i del 
que disposa la base 22 d’execució del pressupost de 2015: 

- En diversos casos, el document de suport de la comptabilització del 
reconeixement de l’obligació pels treballs realitzats és una factura 
proforma. S’incompleixen els requisits establits en el Reial Decret 
1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació. 

- En els serveis de “Verificació d’equips sonòmetres i etilòmetre” s’han 
aportat factures que manquen de registre i conformitat i les dades de 
les quals no coincideixen amb les que figuren en el compte 
justificatiu. 

- En dos acomptes s’inclouen justificants que no corresponen ni a 
l’acompte ni a l’habilitat en qüestió, per haver-se cancel·lat 
l’acompte que corresponia i haver-se constituït un de nou per canvi 
d’habilitat. 

- En la “Relació comptable d’obligacions”, que s’adjunta als comptes 
justificatius, els documents ADO inclouen com a tercer l’habilitat de 
caixa fixa, en lloc del proveïdor que ha prestat el servei. 

- L’acompte de caixa fixa de la Regidoria d’Urbanisme inclou diverses 
despeses de l’exercici 2014, que corresponen a notes simples del 
Registre de la Propietat d’Alacant. El mateix ocorre amb l’acompte 
del Servei Jurídic, que inclou serveis de taxi de l’exercici anterior. 

Tant en aquests expedients com en els de pagaments per justificar, s’han 
observat incidències en la documentació que consta en els expedients, 
com ara justificants il·legibles per mala qualitat. 

9. Fets posteriors 

 Conveni per a la delegació de la recaptació en SUMA 

El Ple de l’Ajuntament, en la seua sessió del dia 27 de setembre de 2013, 
va aprovar el Conveni de delegació de determinades facultats en matèria 
de gestió, recaptació voluntària i inspecció de tributs i ingressos de dret 
públic entre l’Ajuntament d’Alacant i la Diputació Provincial d’Alacant, 
perquè siguen gestionats per l’organisme autònom SUMA Gestió 
Tributària. El Conveni es va publicar en el BOP del 21 de novembre de 2013. 

El Ple de l’Ajuntament, de data 29 de setembre de 2015 va acordar resoldre 
de mutu acord el dit Conveni, el que va representar la restitució a 
l’Ajuntament de les competències delegades. 
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Segons la memòria del Compte General de l’exercici 2016, en aquest 
exercici la recaptació de tributs s’ha gestionat directament en període 
voluntari en el cas de l’Impost de Béns Immobles, d’Activitats 
Econòmiques, sobre Vehicles de Tracció Mecànica, sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, l’Impost sobre Construccions i 
les Taxes i Preus Públics. Mentrestant, s’ha delegat en SUMA la gestió en 
via executiva de la totalitat de tributs municipals i altres prestacions 
públiques. 

 Liquidació del pressupost i Compte General de l’exercici 2016 

La liquidació del pressupost de 2016 es va aprovar per mitjà del Decret de 
l’Alcaldia de data 21 d’abril de 2017, fora del termini previst en l’article 
191.3 del TRLRHL, que estableix com a termini màxim l’1 de març de 
l’exercici següent. Se’n va donar compte al Ple d’aquesta el 25 de maig de 
2017, que no era la primera sessió celebrada després de l’aprovació. 

El Ple de l’Entitat va aprovar el 28 de setembre de 2017 el Compte General 
de l’exercici 2016, que es va retre per mitjà de la Plataforma de Rendició 
de Comptes el 28 d’octubre de 2017, dins dels terminis legalment establits. 

S’han detectat diferències entre el resultat pressupostari ajustat que 
figura en la liquidació del pressupost aprovada per l’Alcaldia (34.796.879 
euros) i el que consta en el Compte General aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament (34.706.303 euros). La diferència de 90.575 euros correspon a 
crèdits gastats finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses 
generals. Pel que fa a això, l’Ajuntament ha de realitzar la rectificació que 
corresponga perquè hi figuren els mateixos imports en la liquidació en el 
Compte General. 

Quant a la liquidació consolidada del pressupost de 2016, l’informe de la 
Intervenció, emés el 21 d’abril de 2017, conclou que es compleix amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que presenta una capacitat de 
finançament de 52.407.168 euros. També es compleix amb el límit de 
deute i amb l’objectiu de la regla de despesa. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2016 
presenta un saldo positiu de 29.352.001 euros, un 22,8% més que en 2015. 
Aquest concepte no té en compte les despeses no aplicades al pressupost 
del compte 413, que eren d’1.981.802 euros a 31 de desembre de 2016 i que 
s’han de tenir en compte per a interpretar el dit romanent. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 

42 

APÈNDIX 3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ. EXERCICIS 2015 I 2016 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament, com a entitat integrant de l’Administració local, té la 
consideració d’Administració Pública; per tant, en els exercicis 2015 i 2016 
s’hi aplica la Llei de Contractes del Sector Públic, el text refós de la qual va 
ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i les 
normes que el desenvolupen, quant a la seua preparació, adjudicació, 
efectes i extinció. 

En els contractes iniciats a partir del 18 d’abril de 2016 també són 
d’aplicació les directives europees en matèria de contractació, per la part 
o matèria no transposada a l’ordenament jurídic espanyol, en particular 
les següents: 

- Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió. 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública. 

Com que es tracta d’un municipi de gran població, la Junta de Govern Local 
exerceix les competències de contractació i actua com a òrgan de 
contractació, segons estableix la disposició addicional 2a.3 del TRLCSP. 
Això sense perjudici de les delegacions que el dit òrgan puga atorgar. 

Així mateix, la Junta de Govern Local va aprovar la creació de la mesa de 
contractació permanent i la designació dels seus membres, en l’Acord de 
data 27 de juny de 2011. Posteriorment se n’ha modificat la composició, 
mitjançant acords de la Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2014, 
30 de juny de 2015 i 21 de novembre de 2017. 

2. Perfil de contractant 

S’ha comprovat que l’Ajuntament ha creat en la seua pàgina web, dins de 
la seu electrònica, el perfil de contractant, que s’ajusta als requisits 
establits en l’article 53 del TRLCSP, en la mesura en què consta el 
segellament de temps de la inclusió del document en la seu electrònica de 
l’Ajuntament, per mitjà de la certificació de l’Autoritat de Certificació de 
la Comunitat Valenciana, i a més ofereix la publicitat de les licitacions, 
adjudicacions i les formalitzacions dels contractes. No obstant això, els 
documents revisats no semblen signats electrònicament. 

D’altra banda, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic no consta 
la publicació de la convocatòria de licitacions i dels seus resultats, tant de 
l’Ajuntament d’Alacant com de les seues entitats dependents, fet que 
incompleix el que s’estableix en la disposició addicional tercera de Llei 
20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat. 
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3. Contractes formalitzats en els exercicis 2015 i 2016 

L’anàlisi de la informació facilitada per l’Ajuntament ha permés elaborar 
el següent quadre, en el qual s’indica el nombre i import dels contractes 
formalitzats en els exercicis 2015 i 2016, sense incloure-hi els contractes 
menors, detallats per tipus i procediments d’adjudicació, amb les xifres 
expressades en euros. 

Quadre 14. Contractes formalitzats 

Tipus de contracte 
Procediment 
adjudicació 

Import 
 adjudicació (IVA exclòs) 

Nombre contractes 

Import % Nombre % 

Obres 

Obert 4.125.894 55,80 % 3 13,00 % 

Negociat 3.269.922 44,20 % 20 87,00 % 

Subtotal 7.395.816 100,00 % 23 100,00 % 

Serveis 

Obert 2.795.651 81,80 % 14 45,20 % 

Negociat 623.331 18,20 % 17 54,80 % 

Subtotal 3.418.982 100,00 % 31 100,00 % 

Subministraments 

Obert 828.179 86,90 % 8 72,70 % 

Negociat 124.518 13,10 % 3 27,30 % 

Subtotal 952.697 100,00 % 11 100,00 % 

Uns altres (privats i 
administratius especials) 

Obert 594.000 95,00 % 4 80,00 % 

Negociat 31.358 5,00 % 1 20,00 % 

Subtotal 625.358 100,00 % 5 100,00 % 

Total contractes 2015 12.392.853  70  

Obres 
Negociat 4.401.381 100,00 % 29 100,00 % 

Subtotal 4.401.381 100,00 % 29 100,00 % 

Serveis 

Obert 1.259.697 72,30 % 8 38,10 % 

Negociat 482.660 27,70 % 13 61,90 % 

Subtotal 1.742.356 100,00 % 21 100,00 % 

Subministraments 

Obert 13.210.886 98,10 % 8 53,30 % 

Negociat 250.079 1,90 % 7 46,70 % 

Subtotal 13.460.965 100,00 % 15 100,00 % 

Uns altres (privats i 
administratius especials) 

Obert 1.325.077 85,00 % 3 33,30 % 

Negociat 234.136 15,00 % 6 66,70 % 

Subtotal 1.559.213 100,00 % 9 100,00 % 

Total contractes 2016 21.163.915  74  
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 L’Ajuntament també informa que durant 2015 i 2016 no es va realitzar cap 
encàrrec de gestió. 

4. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar si ha segut adequada la tramitació de la contractació 
efectuada per l’Ajuntament en els exercicis 2015 i 2016, s’ha seleccionat la 
mostra que es detalla en el quadre següent, que representa sengles 
percentatges del 32,8% i 62,3% del volum contractat en els exercicis 2015 i 
2016. Les xifres s’expressen en euros. 

Quadre 15. Contractes analitzats  

Tipus Objecte Tramitació Procediment 
Import 

contracte 
(sense IVA) 

Obres Reforma i adequació de l’antiga Cambra de Comerç 
per a la ubicació de les dependències municipals Urgent Obert  1.766.912 

Obres 

Intervenció de rehabilitació del passeig per als 
vianants de l’avinguda de Niça. Platja de Sant Joan. 
Zona 1. Tram des de l’avinguda de Brussel·les fins al 
carrer d’Irlanda 

Urgent Obert  1.296.681 

Subministraments 

Adquisició de diversos terminals TETRA per a 
utilitzar-los en la xarxa de comunicacions mòbils 
digitals d’emergència i seguretat de la Comunitat 
Valenciana (xarxa COMDES), amb destinació a la 
Policia Local de l’Ajuntament d’Alacant 

Ordinària Obert  111.344 

Serveis 
Servei de conservació i manteniment i servei 48 hores 
de l’enllumenat públic i instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió de l’Ajuntament d’Alacant 

Ordinària Obert  891.766 

 
Total mostra 2015   4.066.703 

Obres Obres de millora de l’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic (barris de Sant Blai i Sant Gabriel) Urgent 

Negociat 
amb 

publicitat 
412.689 

Subministraments Subministrament d’energia elèctrica en les 
instal·lacions de l’Ajuntament d’Alacant Ordinari Obert  11.638.851 

Serveis Servei d’implantació de la plataforma de gestió 
integral de tributs Ordinari Obert  345.120 

 
Total mostra 2015   12.396.660 

També s’ha revisat una mostra dels contractes menors formalitzats per 
l’Ajuntament en els exercicis 2015 i 2016.  

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar l’adequació de la 
tramitació dels contractes a la normativa aplicable en les fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
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extinció del contracte, així com l’anàlisi dels documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. S’ha fet especial èmfasi en 
l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, i en la justificació i motivació de les 
declaracions d’urgència, atés que representen una tramitació especial 
segons estableix el TRLCSP. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 6.1 de l’Informe de fiscalització, referit al fonament de l’opinió 
amb excepcions relativa a la contractació. 

Altres aspectes i observacions derivats de la revisió de la contractació, i 
que, si escau, els responsables de l’Entitat també hauran de tenir en 
compte, es comenten en els apartats següents.  

5. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2015 i 2016 

Pel que fa als contractes en general, així com a aspectes procedimentals 
de la contractació de l’Ajuntament, cal indicar les consideracions 
següents: 

- El plec de clàusules administratives particulars genèriques estableix 
l’acte d’obertura de la documentació dels licitadors en el dia hàbil 
següent a l’últim dia de presentació de pliques. Aquesta proximitat 
en el temps dificulta la recepció d’algunes ofertes enviades per 
correu, l’obertura de les quals es realitza en dies successius. En 
alguns casos les empreses licitadores han disposat de terminis 
distints per a esmenar les deficiències en la documentació. 

 Es recomana que hi haja un únic acte d’obertura dels sobres que 
contenen la documentació administrativa, amb tots els licitadors 
que hagen presentat les seues ofertes en termini i forma. 

- La clàusula del PCAP que estableix els criteris per a considerar una 
oferta desproporcionada o anormal, quan el preu és l’únic criteri 
d’adjudicació, no s’ajusta al que s’estableix en l’article 152.1 del 
TRLCSP i 85 del Reial Decret 1098/2001. No obstant això, l’Ajuntament 
manifesta en al·legacions que en 2018 s’ha esmenat aquest aspecte. 
A més a més s’ha donat audiència als licitadors que les han 
presentades perquè justifiquen la valoració de l’oferta i precisen les 
condicions d’aquesta, tal com exigeix l’article 152.3 del TRLCSP.  

- La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència que té 
encarregada la valoració de les ofertes (article 320.1 del TRLCSP i 22 
del Reial Decret 817/2009) ha de fer les seues propostes d’adjudicació 
sense que estiguen condicionades per l’aprovació de la classificació 
de les ofertes per l’òrgan de contractació. 
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- S’ha constatat en general una demora excessiva en la tramitació dels 
expedients, el que ocasiona en alguns casos que les prestacions es 
continuen realitzant amb el mateix contractista sense que estiguen 
sustentades amb un contracte en vigor. Aquesta situació afecta 
directament l’eficàcia i agilitat en els procediments de contractació 
que reclama tant l’article 22.2 del TRLCSP, com la normativa 
administrativa. En el mateix sentit, la necessitat de continuar rebent 
la prestació del contractista, tot i que el contracte ja està vençut, 
retarda la possibilitat d’obtenir l’adjudicació del dit contracte a altres 
agents econòmics. 

- Els anuncis de licitació no inclouen els criteris d’adjudicació, en 
contra del que s’indica en els articles 150.2 i 150.5 del TRLCSP. No 
obstant això, s’indica que consten en els plecs i el lloc on poden 
consultar-los. 

Pel que fa a cada contracte seleccionat en la mostra, tot seguit es detallen 
de manera individual les consideracions de cadascun. Llevat d’indicació 
en contra, els imports esmentats no inclouen l’IVA. 

a) Reforma i adequació de l’antiga Cambra de Comerç per a la ubicació de les 
dependències municipals 

 Es tracta d’un contracte d’obres, tramitat mitjançant un procediment 
obert, qualificat d’urgència en el qual s’utilitza el preu com a únic 
criteri de valoració. S’adjudica mitjançant un Acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2015, per un 
import d’1.766.912 euros, amb un termini d’execució de 18 mesos. 

 Pel que fa a la motivació de la urgència, segons l’informe tècnic de 24 
de febrer de 2015, aquesta és deguda a l’existència de risc de caiguda 
del revestiment de la façana i a la mala instal·lació del sanejament 
que afecta l’estructura de l’edifici. No obstant això, el projecte va ser 
redactat i signat a l’agost de 2011 i aprovat el 3 de febrer de 2015, de 
manera que l’aprovació es va dilatar molt en el temps. 

 L’execució  del contracte, segons consta en l’acta de comprovació de 
replanteig, comença l’1 de juliol de 2015, un termini superior als 15 
dies hàbils des que es va formalitzar (el 18 de maig de 2015), fet que 
incompleix el que s’estableix en l’article 112.2 c) del TRLCSP. 

 D’acord amb l’informe de l’interventor general de data 29 de 
setembre de 2017, l’òrgan gestor ha omés l’obligació de citar la 
Intervenció a l’acte de recepció, segons estableix l’article 164 del Reial 
Decret 1098/2001. 

 En addició a això, la Junta de Govern Local, en la seua sessió del dia 
19 de juliol de 2016, va aprovar el projecte tècnic modificat de les 
obres. El motiu va ser l’aparició d’una sèrie d’unitats d’obra noves, 
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unit a la necessitat d’actualitzar determinades instal·lacions a la 
normativa vigent i la introducció de modificacions sol·licitades pels 
usuaris finals de l’edificació, que no representen cap increment ni en 
la quantia ni en el termini pel que fa al projecte inicial. 

b) Intervenció de rehabilitació del passeig per als vianants de l’avinguda de 
Niça. Platja de Sant Joan. Zona 1. Tram des de l’avinguda de Brussel·les fins 
al carrer Irlanda 

 És un contracte d’obres amb un valor estimat d’1.807.102 euros, per 
a realitzar en un termini d’execució de 12 mesos. Es tramita 
mitjançant un procediment d’urgència.  

 S’estableix un total de 96 punts per als criteris de valoració de les 
ofertes. Els criteris d’adjudicació automàtics es valoren fins a 80 
punts, mentre que els criteris avaluables mitjançant judicis de valor 
es ponderen amb un màxim de 16 punts. 

 Els criteris d’adjudicació automàtics són dos: la baixa ofertada en el 
preu de licitació (55 punts) i les millores al projecte, que es desglossen 
al seu torn en millora número 1, termini d’execució (15 punts) i 
millora número 2, qualitat de l’obra (10 punts). 

 El criteri de valoració que depén d’un judici de valor es refereix a la 
justificació del termini d’execució i planificació de les obres. No 
obstant això, aquest apartat, que ha de valorar-se en primer lloc, 
inclou l’explicació del termini d’execució proposat, que forma part 
dels criteris automàtics que han de valorar-se amb posterioritat. 

 La millora número 1 té com a límit la reducció del termini d’execució 
en quatre mesos i no puntua millores superiors a aquest termini. 
Aquesta circumstància ha determinat que la totalitat dels 24 
licitadors haja ofert aquest màxim i, en conseqüència, la importància 
real d’aquest criteri i, al seu torn, del conjunt de criteris automàtics, 
s’haja reduït sobre la ponderació teòrica que estableixen els plecs. 

 La millora número 2 consisteix a incorporar l’execució d’una sèrie 
d’unitats d’obra addicionals a les del projecte inicial, degudament 
especificades i valorades en conjunt per 192.066 euros. Aquesta 
millora es valora amb 10 punts si s’accepta i amb zero si no es fa. 

 Sobre la possibilitat que el contractista realitze major volum d’obra 
de la prevista en el projecte i en el contracte pel preu de licitació 
oferit, ha d’advertir-se que els contractes d’obres es refereixen a 
l’execució d’un projecte que defineix amb precisió l’objecte del 
contracte, prèviament supervisat, si escau, aprovat per l’òrgan de 
contractació i replantejat pel servei competent. Solament l’obra 
continguda en el projecte és la que es licita i la que pot executar-se, 
sense que siga possible referir les ofertes a major volum d’obres 
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compreses en les millores de preu, de manera que s’executen obres 
diferents de les precisades en el projecte aprovat. 

 A més de les circumstàncies observades anteriorment, s’han detectat 
altres incidències: 

- En l’expedient no consta que s’haja verificat la clàusula 12a 
genèrica del PCAP, sobre si alguna de les proposicions 
presentades és anormal o desproporcionada. Tan sols s’indica 
que han sigut admeses totes les ofertes presentades, sense fer 
referència a aquest fet.  

- La declaració d’urgència ve motivada per la necessitat que les 
obres s’inicien el més aviat possible, “de manera que s’haja 
executat en un grau suficient abans que aquesta haja de 
paralitzar-se pel període estival". No obstant això, el contracte 
es formalitza el dia 20 de maig de 2015 i l’acta de comprovació 
de replanteig, el 12 de juny de 2015. Aquesta acta ajorna l’inici 
de les obres fins al 16 de setembre de 2015. Com a conseqüència, 
es produeix un reajustament de les anualitats previstes 
inicialment, aprovades mitjançant Acord de la Junta de Govern 
Local de data 3 de maig de 2016. 

- S’ha incomplit l’article 112.2 c) del TRLCSP, ja que el termini 
d’inici de l’execució ha sigut superior als 15 dies hàbils des de 
la formalització del contracte. 

- Segons consta en l’informe de fiscalització de l’interventor 
general de 26 de setembre de 2016, l’òrgan gestor ha omés 
l’obligació de l’article 164 del Reial Decret 1098/2001 de citar la 
Intervenció a l’acte de recepció. 

c) Adquisició de diversos terminals TETRA per a utilitzar-los en la xarxa de 
comunicacions mòbils digitals d’emergència i seguretat de la Comunitat 
Valenciana (xarxa COMDES), amb destinació a la Policia Local de 
l’Ajuntament d’Alacant 

 Aquest contracte de subministrament s’emmarca dins del Conveni 
entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Alacant que permet l’ús de la 
Xarxa de Comunicacions Mòbils d’Emergència i Seguretat de la 
Comunitat Valenciana (xarxa COMDES), per part de les diferents 
flotes d’emergència i seguretat de l’Ajuntament.  

 L’adquisició dels terminals representa una despesa estimada de 
145.868 euros. Es tramita mitjançant un procediment obert i 
tramitació ordinària amb un sol criteri d’adjudicació, el del preu més 
baix. El contracte s’adjudica per un preu de 111.344 euros i es 
formalitza el 18 de desembre de 2015. 
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 Excepte les anomalies de caràcter general, enumerades al 
començament d’aquest apartat, en aquest expedient no s’han 
observat altres incidències destacables. 

d) Servei de conservació i manteniment i servei de 48 hores de l’enllumenat 
públic i instal·lacions elèctriques de baixa tensió de l’Ajuntament d’Alacant. 

 L’anterior contracte per a la prestació del servei va finalitzar l’1 de 
gener de 2015, sense que estiga prevista cap pròrroga més. 

 La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 13 d’octubre de 2014, 
va aprovar la convocatòria d’un procediment obert de tramitació 
ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, utilitzant diversos 
criteris per a l’adjudicació, a fi de contractar el dit servei. 

 El tipus de licitació del contracte sumava una quantitat d’1.051.611 
euros, amb una duració de dos anys, prorrogable, en el seu cas 
mitjançant una única pròrroga per dos anys més. 

 El contracte es va formalitzar el 12 de maig de 2015 per un import de 
891.766 euros i va començar a executar-se el 16 de maig de 2015. El 
període comprés entre el final del contracte anterior i l’inici d’aquest 
últim es pot diferenciar en dues fases: 

1. Del 2 de gener al 15 de març de 2015: El servei el va prestar 
l’adjudicatària anterior, sense suport contractual. L’import 
facturat va sumar 94.216 euros, IVA inclòs, que van ser aprovats 
mitjançant un reconeixement extrajudicial de crèdit per la 
Junta de Govern Local. 

2. Del 16 de març al 15 de maig de 2015: Es va adjudicar un 
contracte per a prestar el servei durant un període de dos 
mesos, per un import de 47.600 euros, mitjançant un 
procediment negociat sense publicitat. 

 L’empresa adjudicatària d’aquest contracte també va facturar 
en aquest mateix període 16.688 euros, en concepte de 
“Prestació de suport al manteniment de l’enllumenat públic”. 
La inclusió d’aquestes prestacions en el contracte anterior 
hauria representat la superació dels límits que estableix l’article 
177 del TRLCSP i, per tant, l’obligació de l’Ajuntament de 
tramitar un procediment amb publicitat. 

 Per tant, durant quatre mesos i mig, aquest servei s’ha prestat sense 
els requisits de publicitat i concurrència que estableix el TRLCSP per 
a un contracte d’aquestes característiques. 

 Entre els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor es 
troben aspectes (mitjans humans i materials adscrits al servei) que 
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no haurien de valorar-se en l’adjudicació del contracte, sinó en la 
fase prèvia d’admissió a la licitació (article 78 del TRLCSP), ja que 
haurien d’establir-se com a requisits per a la prestació adequada del 
servei i ser complits per tots els licitadors. La normativa permet a 
l’òrgan de contractació exigir als licitadors (a més de la classificació 
pertinent) que completen en la fase de selecció, no d’adjudicació, 
l’acreditació de la seua solvència mitjançant el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials suficients per a executar-lo. 

 La quantificació dels subministraments que componen les millores 
és de 110.550 euros per dos anys de contracte i es valoren amb 12 
punts, mentre que el preu, el tipus de licitació del qual és d’1.051.611 
euros, obté 55 punts. Aquesta valoració no guarda proporció, ja que, 
tot i que les millores són d’un 9,5% de l’import total, la puntuació 
arriba al 17,9% de la valoració dels criteris automàtics. 

e) Obres de millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic (barris de 
Sant Blai i Sant Gabriel) 

 Es convoca un procediment negociat amb publicitat, de tramitació 
urgent, per contractar l’execució d’aquestes obres, indicant un tipus 
de licitació de 529.970 euros, a la baixa. 

 El projecte té com a objectius la millora de l’eficiència energètica de 
la instal·lació i de la qualitat de la il·luminació, així com reduir els 
costos de manteniment. El termini d’execució dels treballs es fixa en 
tres mesos. 

 La urgència es justifica perquè es tracta d’una inversió sostenible 
finançada amb el superàvit del pressupost de 2015, que no es coneix 
fins que es va liquidar (abril de 2016). A més, l’execució ha de 
finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2016, per complir amb 
la disposició addicional 16a del TRLRHL. 

 Com a aspectes de negociació s’inclouen dos criteris, el preu (50 
punts) i la millora número 1 (40 punts), que consisteix en el 
subministrament i col·locació de lluminàries tipus LED per a les 
places públiques i zones comercials dels barris de Sant Blai i Sant 
Gabriel. 

 La quantificació de la millora és de 52.613 euros, i es valora amb 40 
punts, mentre que el preu, el tipus de licitació del qual és de 529.970 
euros, obté 50 punts. Aquesta valoració de les millores és 
desproporcionada, ja que, tot i ser un 9,0% de l’import total, la seua 
puntuació arriba al 44,4% de la valoració total. D’altra banda, si 
l’objectiu del contracte és l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic, es podria haver inclòs com a obligatòria dins de l’objecte del 
contracte, i no com una possibilitat de millora. 
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 El contracte es va adjudicar el 16 de novembre de 2016, per 412.689 
euros, i es va formalitzar l’endemà. L’execució de les obres va 
finalitzar en menys d’un mes i mig, segons la data de la certificació 
final de les obres, el 30 de desembre de 2016. 

f) Subministrament d’energia elèctrica en les instal·lacions de l’Ajuntament 
d’Alacant 

 El 31 d’octubre de 2015 va finalitzar l’anterior contracte relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica de les instal·lacions de 
l’Ajuntament d’Alacant. 

 En juliol de 2015 es va redactar un nou plec de prescripcions 
tècniques particulars, que va ser modificat en dues ocasions: 
setembre de 2015 i març de 2016. La Junta de Govern Local, en la seua 
sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2016, va aprovar la convocatòria 
d’un procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, per 
contractar el subministrament, amb un tipus de licitació de 
13.282.207 euros, per a dos anys de contracte. 

 L’expedient es va tramitar amb demora, ja que el contracte anterior 
vencia en octubre de 2015 i el nou expedient es va iniciar en març de 
2016. El contracte es va formalitzar el 15 de setembre de 2016. Per 
tant, les despeses en concepte de subministrament elèctric durant 
10 mesos i mig, que van sumar 6.279.950 euros, IVA inclòs, no van 
estar emparades per cap contracte. 

 En els plecs figuren tres criteris d’adjudicació, tots els quals 
avaluables mitjançant fórmules matemàtiques: 

- Criteri número 1. Preu (85 punts). 

- Criteri número 2. Millora número 1 (màxim de 10 punts): 
Subministrament de lluminàries tipus LED. 

- Criteri número 3. Millora número 2 (5 punts): Origen d’energia 
renovable. 

 A la licitació solament es van presentar tres ofertes. En les seues 
ofertes, cap dels tres participants va acceptar la millora número 1 
(subministrament de leds). Per contra, els tres van acceptar la millora 
número 2 (100% energia renovable). Per tant, l’únic criteri 
determinant per a l’adjudicació ha sigut el preu. 

 Els terminis que van entre l’acte d’obertura de les proposicions i 
l’acord d’adjudicació, que realitza la Junta de Govern Local, superen 
àmpliament el termini màxim de 2 mesos establit en l’article 161.2 
del TRLCSP. 
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 El contracte es va formalitzar el 15 de setembre de 2016, per un 
import d’11.638.850 euros, per dos anys de contracte. Aquest mateix 
dia va començar l’execució, d’acord amb l’acta d’inici. 

g) Servei d’implantació de la Plataforma de gestió integral de tributs 

 Es tracta d’un procediment obert, de tramitació ordinària, subjecte a 
regulació harmonitzada, utilitzant diversos criteris per a 
l’adjudicació, per a contractar la implantació d’una plataforma 
informàtica per a la gestió integral de tributs, recaptació i inspecció, 
adaptada a les necessitats pròpies de l’Ajuntament d’Alacant. 
S’estableix un tipus de licitació de 391.008 euros, amb un termini 
d’execució de 24 mesos. 

 Finalment, el contracte es va formalitzar el 23 de setembre de 2016, 
amb l’única oferta que complia els requisits dels plecs, per un preu 
de 345.120 euros i un termini d’execució de 24 mesos. 

 En la revisió d’aquest contracte, al marge de les anomalies de 
caràcter general, no s’han observat altres incidències destacables. 

6. Revisió de contractes d’exercicis anteriors 

A més dels contractes examinats en els apartats precedents, s’ha revisat 
l’expedient 32/2011, relatiu al Servei de neteja de centres escolars i 
dependències municipals de la ciutat d’Alacant. Aquest contracte es va 
formalitzar el dia 10 de juny de 2013 per un termini de dos anys, amb un 
preu de 14.785.515 euros. El contracte era prorrogable per dos anys 
addicionals, prèvia sol·licitud per escrit de l’empresa adjudicatària, i 
l’aprovació expressa de l’Ajuntament. 

Amb data de 15 de juny de 2015 va finalitzar el contracte i la pròrroga 
sol·licitada pel contractista va ser denegada per Acord de la Junta de 
Govern Local, de data 17 de febrer de 2015. No obstant això, l’empresa 
contractista va continuar prestant el servei. 

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 22 de desembre de 2015, va 
aprovar l’Acord entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària que establia 
continuar amb la prestació dels serveis de neteja fins al moment en què 
iniciara l’execució el nou contracte. El preu establit va ser el de l’últim any 
de vigència de l’anterior contracte, amb una disminució del 5 %. 

Amb data 4 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local va adoptar l’Acord 
per a la convocatòria d’un procediment obert amb la finalitat de contractar 
el servei. No obstant això, es va renunciar a l’esmentat procediment de 
contractació, en la sessió celebrada per la Junta de Govern Local el dia 5 de 
desembre de 2016, per a replantejar-se els termes de la licitació amb la finalitat 
de procurar un major compromís públic en l’establiment de clàusules socials. 
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El 14 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va adoptar com a punt 
únic el següent acord: Convocatòria d’un procediment obert, subjecte a regulació 
harmonitzada, de tramitació anticipada, utilitzant diversos criteris per a 
l’adjudicació, amb la finalitat de contractar el "Servei de neteja de centres escolars 
i dependències municipals". Aprovació dels plecs de prescripcions tècniques 
particulars i de clàusules administratives particulars i acords complementaris. 

El 15 de febrer de 2017, l’anterior contractista va presentar un escrit en el 
qual manifestava que, amb data 1 de març de 2017, cessaria la prestació 
del servei. Per aquest motiu, el 27 de febrer de 2017 la Junta de Govern 
Local va adoptar com a punt únic l’acord següent: Servei de neteja de centres 
escolars i dependències municipals de la ciutat d’Alacant. Tramitació excepcional 
d’emergència. Adjudicació del contracte.  

En aquest cas, s’aplica el que es disposa en l’article 113 del TRLCSP, relatiu 
a la tramitació d’emergència, ja que la Junta de Govern Local va considerar 
que la situació sobrevinguda representava un greu perill per a la salut 
pública. L’adjudicatari d’aquest contracte va prestar el servei durant 10 
mesos, fins a la resolució del procediment convocat el 14 de febrer de 2017. 

Finalment, el nou contracte es va formalitzar el 9 de gener de 2018, per un 
import de 14.254.976 euros i un termini d’execució de dos anys, 
prorrogables per dos més. 

Per tant, la falta de previsió de l’Ajuntament ha ocasionat que durant 20 
mesos i 15 dies l’anterior adjudicatària haja continuat prestant el servei 
sense cobertura contractual; durant aquest període va facturar 14.778.595 
euros, IVA inclòs. Aquestes despeses les va aprovar la Junta de Govern 
Local mitjançant reconeixements extrajudicials de crèdit.  

A més, després de la renúncia de l’anterior empresa, es va haver de 
recórrer a un procediment d’emergència per a prestar el servei fins a la 
nova adjudicació. En aquest cas, cal afegir 10 mesos al període anterior en 
els quals el servei no ha sigut adjudicat d’acord amb els requisits que 
estableix el TRLCSP per a un contracte d’aquestes característiques. 

7. Observacions sobre els contractes menors realitzats durant 2015 i 2016 

Els contractes menors, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP vigent en el 
període analitzat, són aquells d’import inferior a 50.000 euros, quan es 
tracta de contractes d’obres, i 18.000 euros en els contractes de 
subministraments, serveis o altres contractes. La tramitació d’aquests 
contractes queda limitada, segons disposa l’article 111 del TRLCSP, a 
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent; 
s’exigeix, a més, el pressupost en els contractes menors d’obra i, en el seu 
cas, el projecte corresponent i l’informe de supervisió de l’obra. 

En la revisió efectuada s’han detectat diversos expedients de contractes 
menors que s’haurien d’haver agrupat i adjudicat seguint un procediment 
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ordinari, obert o restringit, o bé negociat, i no com a contractes menors. 
En aquests supòsits es podrien haver fraccionat indegudament els 
contractes, amb la finalitat de disminuir la quantia i eludir els requisits de 
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguen, 
fet que incompleix l’article 86.2 del TRLCSP. Els imports esmentats no 
inclouen l’IVA, excepte en el cas de les obligacions reconegudes o indicació 
en contra. 

a) Fraccionament de l’objecte del contracte: 

 Després de revisar les relacions de contractes menors dels exercicis 
2015 i 2016 que figuren en la web municipal, s’han posat de manifest 
els casos següents en els quals s’hauria d’haver promogut una 
licitació, per mitjà de la contractació acumulada o conjunta, en la 
qual el valor estimat s’obtindria com la suma dels valors estimats 
dels contractes menors en cada cas: 

- Dos contractes menors adjudicats el 20 de gener de 2015 a la 
mateixa empresa per a realitzar el servei d’Activitats 
socioeducatives d’oci i temps lliure en dos centres socials. 
Cadascun per 9.917 euros i una duració de dotze mesos. 

- Dos contractes menors per a realitzar obres en la piscina 
municipal del Mont Tossal, adjudicats a un mateix proveïdor el 
12 i el 19 de novembre de 2015. El primer per al Condicionament 
de filtres i el segon per a la Instal·lació de làmpades ultraviolades 
L’import total dels dos contractes puja a 80.763 euros. 

- Tres contractes menors adjudicats en 2015 a un mateix 
proveïdor, susceptibles de formar part d’un únic expedient: 
Suport i manteniment del sistema de còpies de seguretat (3 de febrer); 
Manteniment del sistema de seguretat per a l’accés a internet (18 de 
març); Subministrament de llicències de còpies de seguretat (27 de 
març). Tots els contractes tenen una duració de 12 mesos. 
L’import total dels tres contractes suma 29.890 euros. 

- Dos contractes menors adjudicats per al subministrament de 61 
tabletes el primer, i de 8 unitats portàtils i 6 pantalles el segon, 
adjudicats els dies 12 i 16 de desembre de 2016 a la mateixa 
empresa. Import total: 20.988 euros. 

- Tres contractes menors d’obres adjudicats a una mercantil per 
a realitzar obres d’accessibilitat, els dos primers en col·legis i el 
tercer en un pavelló esportiu, adjudicats els dies 15 i 19 de 
setembre de 2016. Import total: 81.833 euros. 
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- De la relació de contractes menors destaquen tres proveïdors 
els contractes d’obres dels quals, al llarg de l’exercici 2016, amb 
un objecte similar, acumulen imports superiors al de la 
contractació menor: al primer proveïdor se li adjudiquen 24 
contractes l’objecte dels quals és realitzar treballs de fontaneria 
i obra en distintes dependències municipals, amb un import 
total de 139.292 euros; el segon proveïdor té 20 contractes 
adjudicats per al manteniment i reparació de fontaneria i obra 
en col·legis, amb un valor acumulat de 136.932 euros; el tercer 
proveïdor té 18 contractes adjudicats per a realitzar obres de 
condicionament, que sumen un total de 79.130 euros. 

b) Prestacions amb duració superior a un any 

 Segons l’article 23.1 del TRLCSP, la duració dels contractes s’haurà 
d’establir tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització 
d’aquestes. En els casos següents se succeeixen contractes menors 
amb el mateix objecte, tenint les prestacions una duració superior a 
l’any, el que podria contradir l’article 23.3 del TRLCSP. 

- Ràdio Comunitària Joan XXIII: Activitats Socioeducatives amb xiquets 
i joves: s’encadenen dos contractes de 12 mesos de duració, per 
un import de 14.856 euros cadascun, per a realitzar aquest 
servei. 

- Servei de coordinació dels voluntaris/àries del programa de joves 
solidaris de Joan XXIII: El 30 de gener de 2015 es va adjudicar un 
contracte menor per un import de 13.470 euros, durant dotze 
mesos. L’1 de febrer de 2016 es va signar un altre contracte amb 
aquesta empresa amb el mateix import i duració. 

- Realització de diverses activitats formatives en l’Aula d’innovació 
municipal. Un mateix proveïdor encadena tres contractes, amb 
una duració total de dos anys i un import total de 21.653 euros. 

c) Anàlisi de les obligacions reconegudes en l’exercici 2015 

- En la relació d’obligacions reconegudes de l’exercici 2015 
figuren 119.720 euros per la realització de diverses obres 
d’Instal·lació d’enllumenat públic en partides rurals durant juny i 
juliol de 2015, que han realitzat tres empreses distintes. 
Aquestes prestacions no apareixen en la relació de contractes 
menors que figura en la web de l’Ajuntament, ni en la relació 
certificada de contractes que va subministrar l’Entitat. 

- També consten obligacions reconegudes per valor de 57.373 
euros pel servei de Repartiment de menjars a domicili  de l’1 d’agost 
al 10 de setembre de 2015, a càrrec de tres empreses distintes. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 

56 

- Hi ha diversos casos en què un mateix proveïdor té obligacions 
reconegudes durant tot l’any per un import superior al de la 
contractació menor, sense que figure cap contracte en la relació 
certificada proporcionada per l’Ajuntament: 

- Manteniment de Sicalwin i altres aplicacions: 45.645 euros. 

- Neteja de grafits en diverses zones de la ciutat: 42.216 euros. 

- Instal·lació i manteniment de sistemes d’alarmes: 76.646 euros. 

 Tot seguit es mostra un quadre amb despeses realitzades per 
diversos proveïdors que no estan sustentades per cap contracte, i 
que podrien formar part, a judici de la Sindicatura, d’una mateixa 
unitat operativa o funcional. En conseqüència, s’hauria d’analitzar la 
conveniència de tramitar-les per procediment obert o negociat, i 
ajustar-se, en el seu cas, als principis de publicitat i concurrència 
establits en el TRLCSP. 

Quadre 16. Despeses realitzades sense contracte 

Objecte 
Import (IVA 

inclòs) 
Reparacions i subministraments per a vehicles municipals 180.601 

Reparacions i manteniment en col·legis 501.113 

Publicitat institucional 65.695 

Subministrament de material d’oficina 50.268 

Subministrament de material informàtic 350.343 

Serveis tècnics d’informàtica 81.286 

Subministrament de material elèctric per a l’enllumenat públic 159.580 

Treballs d’instal·lació i manteniment de l’enllumenat públic 146.532 

Muntatge d’escenaris, tribunes i cadires per a diversos actes 568.792 

Instal·lació i manteniment de jocs infantils 142.598 

Manteniment i reparació d’instal·lacions de climatització 128.116 

Manteniment de zones verdes en poliesportius 74.680 

Manteniment de voreres 216.369 

Material per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament (SPEIS) 

116.937 

Escoles d’estiu 78.148 

Subministrament de productes químics per a piscines municipals 29.180 
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d) Exercici 2016: Expedient de despeses de la Campanya de Nadal. Àrea 
de Comerç 

 El 27 de març de 2017 la Intervenció municipal va emetre un informe 
en relació amb l’expedient instruït per al reconeixement 
extrajudicial de crèdits i convalidació de despeses de l’exercici 2016 
realitzats per l’Àrea de Comerç, Mercats i Consum. 

 Aquest expedient es refereix a treballs, subministraments i serveis 
realitzats durant 2016 en activitats de promoció comercial, edició 
dels Premis al Comerç, així com el canvi i renovació de dos mercats 
municipals i un mercat ambulant, per un import total de 189.763 
euros. 

 Els informes emesos pel Servei de Comerç, Mercats i Consum de data 
6 de març de 2017 van expressar dubtes sobre si aquestes factures 
han depassat l’import mínim de contracte menor i el seu 
corresponent fraccionament. La Intervenció municipal va donar 
trasllat d’aquests informes i de les factures corresponents a 
l’Assessoria Jurídica per tal que informaren sobre la seua adequada 
tramitació. 

 L’informe de l’Assessoria Jurídica de 10 de març de 2017 sosté que 
l’ús d’aquests no representa una infracció de l’ordenament, sempre que es 
respecten els límits formals d’aquests establits en els articles 111 del 
TRLCSP i concordants, i a més no s’utilitzen de manera fraudulenta per a 
evitar la publicitat i les formalitats dels contractes. També expressa que 
per a entendre si hi va haver fraccionament il·legal s’haurà de tenir 
en  compte el concepte d’unitat funcional. 

 L’informe de la Intervenció va concloure que encara que les factures 
incloses en el present expedient no són a favor del mateix tercer, això no 
obstant no garantiria que no hi haguera fraccionament, perquè, només amb 
caràcter previ a la contractació, l’òrgan gestor que coneix el fi a assolir pot 
determinar la finalitat perseguida i determinar l’objecte del contracte, i si 
escau, establir la possibilitat d’adjudicar-lo per lots amb funcionalitat 
pròpia, però sotmesos en tot cas al procediment corresponent al grup. De la 
qual cosa es desprén la necessitat que els òrgans gestors planifiquen les 
actuacions que cal realitzar durant l’exercici, i que definisquen l’objecte i 
quantia d’aquestes amb la finalitat de determinar els procediments de 
contractació més adequats a cada cas, amb especial cura als principis de 
publicitat i concurrència. 

 S’informa que la competència per a aprovar aquest expedient 
correspon a la Junta de Govern Local i que hi ha crèdit consignat en 
el pressupost. Per tot això, atenent al principi doctrinal de 
l’“enriquiment injust”, la Intervenció no va trobar inconvenient per 
a tramitar l’expedient de reconeixement de crèdit per un import total 
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de 189.763 euros a favor dels diferents professionals i empreses 
considerats en l’expedient.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb el 
que preveu la secció 1220 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, 
les conclusions, recomanacions i incidències provisionals incloses en el 
projecte de l’Informe de fiscalització s’han comentat amb els gestors en la 
fase d’execució del treball de camp. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual es va tenir 
coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització, aquest va ser 
tramés als comptedants perquè, en el termini concedit, en formularen 
al·legacions. 

Dins del termini concedit, el comptedant ha formulat les al·legacions que 
ha considerat pertinents. 

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que 
s’han emès sobre les dites al·legacions —els quals ha servit d’antecedent 
perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no—, s’adjunten en els 
annexos II i III d’aquest Informe 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 55.1.h) del seu Reglament i, en 
compliment del Programa Anual d’Actuació de 2017 d’aquesta Institució, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 11 de juliol de 
2018, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

 

 



 

 

ANNEX I 

Compte General de l’Entitat 
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ExCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
REGISTRO GENERAL

S2018052711

SALIDA

I
Pecha:

Area:

S/Ref". :

Asunto:

Destinatario:

l

30 de mayo de 2018

Concejalfa de Hacienda

Alegaciones Informe Fiscalizaci6n 2015
Sindicatura Comptes

D. Salvador M. Hernandiz Garcia
Auditor
SINDICATURA DE COMPTES
C/San Vicent, 4
46002 VALENCIA (Valencia)

1

J
31/0512018 11:10:18

En relaci6n con el borrador del "informe de fiscalizaci6n de diversos

aspectos de la actividad econ6mico-financiera del ayuntamiento de Alicante,

ejercicio 2015", remitido por la Sindicatura de Comptes a efectos de realizar

las alegaciones que se tenga a bien, una vez estudiado y analizado, se remite

adjunto el documento con las alegaci~mes formuladas, dentro del plazo

concedido.

acienda,

I rvenido y confo

ELINTERVENTOR

Fda.: Francisco

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AUCANTE C/ JORGE JUAN, 1 - 3' 03001 AUCANTE



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALEGACIONES

INFORME DE FISCALIZACION DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA
ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ALI
CANTE. EJERCICIO 2015. SINDICATURA DE COMPTES

4. CONCLUSIONES DE LA REVISION FINANCIERA

ALEGACION 111

4. b) parrato 1°, pagina 5

Este hecho ya fue puesto de manifiesto en el informe de la lntervenclon muni
cipal a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de creditos.

ALEGACION 211

4. b) parrafo 2°, pagina 5

La lntravaloraclon de la cuenta 413 sequn se alega posteriormente en rela
cion con el ultimo parrafo de la paqina 28, no es tal al tratarse de gastos no conoci
dos a 31 de diciembre cuyos documentos tuvieron entrada con posterioridad a 31 di
ciembre, por 10 que deberia matizarse 10 indicado en el informe.

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIM
MIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

ALEGACION 38

5. f), pagina 7

Teniendo en cuenta 10 alegado en relaclon con 10 indicado en la paqlna 30
parrafo 3° J habria que mencionar que el plazo para remitir la informacion terminaba
el 31 de octubre siendo festivo el1 de noviembre, incurnpllendose el plazo solo por
unas horas.

6. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION

ALEGACION 48

6.1 a), pagina 7

De acuerdo con 10 alegado en relaci6n con el parrafo de la paqina 45 (apendi
ce 3.2) en relaclon con la Ley 20/2013, de 9 diciembre, citada en el informe, tendria
que dejarse constancia de que dicha norma no era de directa apllcac lon a la en id~d

local sin la tramltaclon del correspondiente convenio. ,>~'\r::,: ..':,.

ALEGACION 58 .:::: .:;~' :: :: :i·· ~~
,:( ~~': '+1 l''\

-·- 11

• 1R1£R'WKIU'ft •



6.1 d), pagina 8

Segun 10 que se indica en la aleqacion formulada en retacion can los parrafos
4°, 5°, 6° Y 7° de la paqlna 48 (apendlce 3.5), deberian suprimirse los tres primeros
puntos de las incidencias significativas, dado que se ha demostrado que: consta la
orden de inicio del expediente, se concede el mismo plaza para la subsanaclon de
deficiencias, y las propuestas de adiudlcaclon no estan condicionadas.

7.RECOMENDACIONES

ALEGACION 68

7. c), pagina 9

No se ha encontrado el sitio lnforrnatlco de la plataforma de rendicion de
cuentas en la que informar sabre los expedientes de reconocimiento extrajudicial de
credltos.

APENDICE 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIO·
NES DE LA REVISION FINANCIERA

2. Control interno

ALEGACION 78

apendice 2.2, pagina 19, parrafo 5°

EI Ayuntamiento dispone de procedimientos escritos sobre los diferentes tipos
de control, aunque efectivamente no estan folmalmente aprobados, precisamente
porque el sistema de flscallzacion es plena.

ALEGACION 88

apendlce 2.2, pagina 19, parrato 6° y 7°

Los informes con reparo emitidos 10 fueron en relaclon a las operaciones pen
dientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre, que posteriormente se tramita
ron mediante expediente de reconocimiento extrajudicial de credlto para su aplica
cion al presupuesto.

Debe tomarse en conslderaclon que en estos expedientes la lntervenclon rea
Iiza la comprobaci6n material de un gasto en el que la Admlnlstraclon ha empleado
la via de hecho, y se limita a informar favorablemente el expediente de reconoci
miento extrajudicial de credito a los efectos de evitar el enriquecimiento injusto y po
sibles perjuicios al tercero y a la adminlstracion.

Deberia suprimirse la expreslon "se Iimita" porque da a entender la omisi6n
del cumplimiento de obligaciones por la lntervencion: 0, en caso contrario, indicarse
cuales son estas omisiones al objeto de rectificar en actuaciones posteriores. ....\-!'\EIi;,.

.....' ' 0
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apimdice 2.2, pagina 19, parrafo 8°

No se ha remitido al Pleno el informe de la Intervenci6n de todas las resolu
ciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos, por
que no existen dichas resoluciones, como se inform6 en su momento en Ia platafor
ma de rendici6n de cuentas del Tribunal de Cuentas.

ALEGACION 108

apendlce 2.2, pagina 20, parrafo 1° y 2°

Hay que aclarar que la informaci6n que no se remiti6 en plazo al Tribunal de
Cuentas en los ejercicios 2014 a 2016 se refiere a los acuerdos 0 resoluciones
adoptados contrarios a los reparos formulados por el 6rgano de Intervenci6n. Ade
mas eran los primeros aiios en que se implant6 la plataforma para remitir dicha in
formaci6n, que coincidi6 en el tiempo con la obligaci6n que habia tarnblen de remitir
informaci6n sobre los reparos formulados y expedientes de reconocimientos extraju
diciales de credlto a la Sindicatura de Comptes, a la que sl se transmiti6 en plazo di
cha informaci6n en su paqlna web (incluyendo los reconocimientos extrajudiciales
de credlto) , Cuando se pudo transmitir dicha informaci6n al Tribunal de Cuentas, se
inform6 que no existian acuerdos ni resoluciones contrarios a los reparos de la Inter
venci6n.

Por tanto, deberia aclararse en el primer parrafo que informaci6n se tenia que
transmitir, y en el segundo, dejar constancia que sl se inform6 en plazo de la docu
mentaci6n remitida a la Sindicatura de Comptes en su plataforma web y que incluia
los reconocimientos extrajudiciales de credito.

4. Elaboraci6n formulaci6n y aprobaci6n del presupuesto de los ejerci.
cios 2015, 2016 Y 2017

ALEGACION 11a

Apendice 2.4, pagina 23, parrafo 7°

Dice el informe que "las bases de ejecuci6n del presupuesto no incluyen de
forma expresa el regimen de delegaci6n de competencias de la Alcaldia y de la Jun
ta de Gobierno". Pero en la base 16a se establece (en el punta 1) la "norma general
de tramitaci6n de gastos" en que se determinan dichas competencias, que adernas
se concretan en las resoluciones y acuerdos de delegaci6n oportunas que sa dicten.

...,r j ',";-"?,,,--.•.,

""ALEGACION 128

Debe tomarse en consideraci6n que las Bases de Ejecuci6n las aprueba el
Pleno, junto con el Presupuesto, y las delegaciones las aprueba cada titular de la
competencia en el momenta que 10 considere oportuno.

Apendice 2.4, pagina 28, parrafo penultimo
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EI expediente de 8 de marzo de 2016 aprobado por JGL reconoci6 gastos de
energia electrlca que correspond ian a facturaci6n del suministro electrlco del mes de
diciembre de 2015. Dicho reconocimiento se aprob6 por la Junta de Gobierno Local
debido al criterio de imputaci6n presupuestario seguido durante los ejercicios ante
riores y posteriores a 2015, en los que se imputan a cada presupuesto los gastos de
los meses de diciembre del ejercicio anterior hasta noviembre del ejercicio corriente,
es decir 12 mensualidades, atendiendo a la emisi6n y recibo de la factura. Por tanto
el mes de diciembre se ha considerado imputable al presupuesto del ejercicio n+1, y
el 6rgano de aprobaci6n del reconocimiento extrajudicial de credlto, por no existir en
ese momento contrato, es la Junta de Gobiemo Local.

ALEGACION 138

Apendice 2.4, pilgina 28, pilrrafo ultimo

Respecto a la infravaJoraci6n de la cuenta 413 del ejercicio 2015 hay que te
ner en cuenta que se trata de gastos efectuados en ejercicios anteriores cuyas fac
turas han tenido fecha de entrada en el registro en 2016, por 10 que a 31 de diciem
bre de 2015 no pudieron ser imputados a dicha cuenta, no resultando esta por tanto
infravalorada.

ALEGACION 148

Apendice 2.4, pilgina 29, pilrrafo segundo

Respecto al contrato de mantenimiento y conservaci6n de la red semaf6rica
de la ciudad, el contrato anterior venci6 el 31 de agosto de 2013 y la nueva Iicitaci6n
se aprob6 con fecha 8 de julio de 2013 y se adjudic6 el 28 de octubre de 2013, sien
do recurrida en dos ocasiones ante el Tribunal Central de Contrataci6n que suspen
di6 su tramitaci6n hasta su resoluci6n, siendo adjudicado definitivamente el 12 de
mayo de 2014 y formallzandose el contrato el 14 de mayo. Par 10 tanto los reconoci
mientos extrajudiciales de credlto se debieron no s610 por la tramitaci6n tardla del
expediente, sino tambien por incidencias ajenas a la voluntad del 6rgano de contra
taci6n.

5. Cuenta General

ALEGACION 158

Aplmdice 2.5, pagina 30, pilrrafo tercero

La remisi6n de la cuenta general a la Sindicatura de Comptes se realiz6 el 28
de octubre de 2016 (viernes) dentro del plazo, perc sequn se descubri6 despues,
por un problema informatica la plataforma de la rendici6n de cuentas no dio por bue
no el envio aun despues de haber emitido un mensaje de finalizaci6n del proceso,
por 10 que hubo de repetir el envlo una vez descubierto, el siguiente dla habil, el 2
de noviembre, ya fuera del plazo. Con 10 que el incumplimiento fue s610 de unas h9t T' !7'1,
ras y por la raz6n expuesta. /- .. ,. .)

" ..•. so

ALEGACION 168 .~ t{)I ~
• IlURY£lltIOIi •

Apendice 2.5, pilgina 32, letra d) parrafc 1°
1'(It ,,!(,

Respecto a la falta de informaci6n relativa al inmovilizado material, inmoviliza-CA~
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do intangible y patrimonio municipal del suelo, cuya informaci6n, que no consta en el
expediente de la cuenta general rendido al Pleno, se trata de un error lnformatlco,
pues al generar la ficha de la cuenta en el SICAL esta sali6 en blanco, elevandose al
Pleno por error y sin conocimiento de ello, detectandose posteriormente al presentar
la cuenta general en la plataforma de rendici6n de cuentas, y fue subsanado inme
diantamente a los efectos de rendici6n de la cuenta a la Sindicatura.

7. Remanente de Tesoreria

ALEGACION 178

Apimdice 2.7, pagina 38, parrafc ultimo

Sobre el dudoso cobro se afirma en el informe que "en la Iiquidaci6n del pre
supuesto se incluye una explicaci6n ... que no permite deducir su calculo", pero en la
documentaci6n del expediente de aprobaci6n de la Iiquidaci6n se incluye un docu
mento con el calculo del mismo, a nuestro entender suficientemente explicativo.

8. Tesoreria

ALEGACION 188

Apendice 2.8, pagina 43, parrafo 3°

Los documentos ADOs incluyen como tercero al habilitado del anticipo porque
el programa contable no ofrece otra opci6n. No obstante, se graba cada factura a su
tercero correspondiente, de tal manera que de lIevar retenci6n de IRPF aparece re
flejado en el Modelo 190 de la AEAT, yen el caso de que no exista tal descuento si
se superan los Iimites definidos en la norma (facturaci6n anual superior a 3.005,06
€) se declaran los terceros y el importe en el Modelo 347 AEAT.

APENDICE 3. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION. EJERCICIOS
2015Y 2016.

2. Perfil de contratante.

ALEGACION 198

apendlce 3.2, pagina 45

EI articulo 334 RDLgt 3/2011 LCSP a que se remite la disposici6n adicional
tercera de la Ley 20/2013, de 9 diciembre, citada en el informe, es una norma que
no tiene caracter baslco sequn la disposici6n adicional segunda de la LCSP, y por
ello, el apartado 5 del mismo articulo 334 establece que la interconexi6n de la Plata-
forma con los servicios de informaci6n de las EE.LL debe determinarse en conve ~1'\EJv

nios que se concluyan al efecto. ~""':\'h 0

Can todo, el Ayuntamiento intent6 una integraci6n con el sistema para la .:: - ~UJj ~
blicidad de los anuncios en la plataforma de contrataci6n del sector publico, pero qfl i~R~ fll(IOIll '
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ALEGACION 248

cuestiones tecnlcas lnformaticas no pudo hacerlo. Actualmente ya se estan publi
cando los anuncios en la plataforma.

5. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2015 y 2016.

ALEGACION 208

apendlce 3.5, pagina 48, parrafo 4°

A nuestro juicio, la orden de lnlclaclon del expediente si consta en el expe
diente, concretamente en la Memoria del orqano gestor que firma el tecnlco respon
sable y concejal delegado. Dicha Memoria es aceptada por el 6rgano de contrata
ci6n (JGL). De esta forma se cumple con la normativa de aplicaci6n y en particular
con el principio de simplificaci6n administrativa a traves de la concentraclon de tra
mites, prevista en el art. 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo comun de las administraciones publlcas, de aplicaci6n supletoria.

ALEGACION 218

apendice 3.5, pagina 48, parrafo 5°

La apertura de las proposiciones por la Mesa de Contrataclon, enviadas por
correo, pueden lIegar en una fecha posterior a la establecida con caracter general , 10
que obliga a abrirlas en dias posteriores a los de la apertura de las proposiciones
que se presentan de forma presencial, 10 cual no es contrario a la legislacion vigen
te, y en ningun caso se da un nurnero de dias distinto para la subsanaci6n de defec
tos como se dice en el informe de la Sindicatura; aunque los dlas del calendario no
sean los mismos sl 10 son el nurnsro de dias que se dan para subsanar.

En todo caso se han respetado los derechos de los Iicitadores partlclpes y el
derecho de audiencia que les aslste, asl como el trarnlte legal de subsanaci6n que
proceda, tramitando los recursos que se hayan interpuesto en su caso.

ALEGACION 228

Apendice 3.5, pagina 48, parrafo penultlmo

Ya se ha corregido la conslderaclon de las bajas desproporcionadas cuando
el unlco criterio es el precio para adaptarlo a 10 dispuesto en el articulo 85 del RD
1098/2001; adernas, s610 puntualmente los PCAP contemplaban f6rmulas distintas
por no haberse detectado este hecho.

ALEGACION 238

Apendice 3.5, pagina 48, parrafo ultimo

La Mesa de Contratacion no esta condicionada por la aprobaclon de la clasifi-
caci6n por la JGL. Revisa la docurnentaclon aportada por el primer clasificado para
acreditar su capacidad y solvencia para formular su propuesta de adjudicaci6n al or-/"C~
gano de contrataclon; de hecho, hay varios casas en que a la vista de dicha docu-; :t"~. '(""h V'-:,

mentaci6n la Mesa no propone la adjudicaci6n a favor del primer clasificado. !.~:' .':', 0'
I- ..
~ ." i ~ ~<~ 'TJI
, (,~-.s. •4.
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Apendice 3.5, pagina 49, parrafo 2°.

En el anuncio de Iicitaci6n, se indica que los criterios de adjudicaci6n constan
en los pliegos, haclendose referencia tarnblen allugar flsico 0 informatico en que se
pueden consultar.

ALEGACION 258

Apendice 3.5, pagina 49 (Ietra a) Reforma y adecuaci6n de la antigua Ca
mara de Comercio para la ubicaci6n de las dependencias municipales.

Se afirma en el informe que "no esta justificada adecuadamente la elecci6n
del procedimiento y de los criterios que se tendran en consideraci6n para adjudicar
el contrato". Pero at mismo tiempo se ha dicho antes que se ha "tramitado mediante
un procedimiento abierto" (el ordinario de mayor publicidad); y que "se utiliza el pre
cio como unico criterio de adjudicaci6n". Parece contradictorio.

Segun indicaciones del centro gestor, en cuanto al trarnite de urgencia, una
vez redactado el proyecto correspondiente a las necesidades (programa de necesi
dades municipal) se procede al abandono de los inquilinos en funci6n del plazo que
se establece por el consistorio y que sufre varios retrasos que se encuentran docu
mentados. Cuando el desalojo se produce definitivamente el edificio pierde todo gra
do de conservaci6n por el desuso yes cuando se precipitan las patologias que se
describen en el correspondiente infonne y que aconsejan la urgencia de acometer
las obras.

Se afirma igualmente que "no consta en el expediente el acta de replanteo"
previo, pero se ha comprobado que si consta el certificado establecido en el articulo
126 TRLCSP,

7. Observaciones sobre los contratos menores realizados durante 2015
y 2016.

ALEGACION 268

apendice 3.7, pagina 57 (Ietra a) parrafo 1°

Debe tomarse en consideraci6n que en 2015 no era aplicable la nueva Ley de
Contratos del Sector Publico, Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

ALEGACION 278

apendlce 3.7, pagina 57 (Ietra a), tres contratos menores: soporte y m Et\I
tenimienlo del sislema de copias de seguridad, mantenimienlo del sislem ' lI'l.iJ' '0
seguridad para acceso a internet, y suministro licencias de copia de s )iri~:::. '0
dad. < tlb:,

G~'li

S ' 'f Itt t t d b· t dl t' t I' 't d ' IHi eiIVElmlli •egun In orma e cen ro ges or se ra a e 0 ~e os IS In os, so lei an ,en
cada uno de ellos, tres presupuestos como minimo, resultando la oferta econ6 A/)
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mente mas ventajosa la correspondiente a la adjudicataria final: 1.- Soporte y mante
nimiento del sistema de de copias de seguridad symantec netbackup 2015; 2.- Mnto
equipos stonegate del sistema de seguridad para acceso a internet del ayto Alicante
(firewall); 3.- Suministro Iicencias de copia de seguridad symantec netbackup en una
capacidad adicional de 2 tb.

ALEGACION 288

apsndlce 3.7, pagina 58 (Ietra a), dos contratos menores: suministro 61
unidades tablet y suministro de 8 unidades de portittiles y 6 pantallas.

Segun informa el centro gestor se trata de objetos distintos, solicitando, en
cada uno de ellos, tres presupuestos, resultando la oferta economicamente mas
ventajosa la correspondiente a la adjudicataria final: 1.- Suministro 61 unidades ta
blet asus zenpad 10 Ite; y 2.- Suministro de 8 unidades de portatiles y 6 pantallas
para PC.

ALEGACION 298

apendice 3.7, pagina 59, Servicio Menjar a Casa

La prestacion del servicio se efeotua en el ambito del"Convenio de colabora
cion con la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Alicante para el de
sarrollo del Programa Menjar a Casa".

EI Convenio regula la adhesion al procedimiento de contratacion tramitado
por dicha Conselleria, constando en el expediente inforrne de la Asesoria Jurfdica.

Tal como establece la clausula tercera, la Conselleria de Bienestar Social,
convoc6 un concurso publico para la ejecuci6n del servicio, para el periodo com
prendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, asumiendo
este Ayuntamiento la cofinanciaci6n del 24% del servicio que se desarrolla en el mu
nicipio.

Dicho contrato result6 prorrogado, hasta la fecha, asumiendo esta Administra
cion las obligaciones econ6micas derivadas del mismo.
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ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici de 2015 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I 
FINANCERA DE L’AJUNTAMENT D’ALACANT CORRESPONENT A L’EXERCICI 
DE 2015 

El proppassat 3 de maig de 2018, aquesta Institució va remetre l’esborrany 
de l’Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica 
i financera de l’Ajuntament d’Alacant, corresponent a l’exercici de 2015, 
tant a l’actual Corporació com als alcaldes que la van presidir durant el dit 
exercici. 

Després de finalitzar el termini atorgat per a aquest tràmit, únicament es 
van rebre les al·legacions remeses per l’Ajuntament, amb la signatura del 
regidor delegat d’Hisenda, amb data 31 de maig de 2018. Aquestes 
al·legacions s’han analitzat tot seguint l’ordre en què van ser formulades 
i s’hi informa el següent: 

Primer al·legació 

Apartat 4.b) paràgraf 1r, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’informe de la Intervenció municipal sobre la liquidació de pressupost 
de 2015 es fa constar l’import de les operacions imputables al pressupost, 
pendents d’aplicar a 31 de desembre de l’exercici que es liquida i 
comptabilitzades en el compte 413. 

Tanmateix, no s’explica la incidència d’aquestes operacions en la 
interpretació del resultat pressupostari o del romanent de tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 4.b) paràgraf 2n, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Segons l’Ajuntament, no hi ha infravaloració del compte 413 en tractar-se 
de despeses no conegudes a la data de tancament de l’exercici, ja que els 
seus documents justificatius van tenir entrada amb posterioritat a aquesta 
data. 

La Sindicatura considera la infravaloració d’aquest compte tot atenent el 
principi de meritació, com s’indica en al paràgraf 1er d’aquest apartat 4.b). 
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No obstant això, en l’apartat 4 de l’apèndix 2 es modifica l’Informe per a 
ressenyar que la causa d’aquesta infravaloració es va produir per la 
demora en la tramitació d’aquestes despeses per alguns departaments, 
cosa que va impedir la seua correcta comptabilització. 

Quant a això, vegeu l’al·legació núm. 13 del present Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica l’Informe en l’apartat ací al·legat; no obstant això, es 
modifica l’apartat 4 de l’apèndix 2 en el sentit abans assenyalat. 

Tercera al·legació 

Apartat 5.f), de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que el termini per a remetre el Compte General de 
l’exercici de 2015 terminava el 31 d’octubre de 2016, per ser festiu l’1 de 
novembre, i que incomplia el termini només per unes hores. 

L’al·legació no contradiu el que indica l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 6.1.a), de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Entitat informa que la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la 
Unitat de Mercat, no era de directa aplicació a l’entitat local sense la 
tramitació del corresponent conveni. 

La disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de 
Garantia de la Unitat de Mercat, va introduir un nou instrument de 
publicitat sobre la contractació pública, que afectava també les entitats 
locals, en assenyalar que en la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic es publicarà, en tot cas, bé directament per part dels òrgans de 
contractació o bé per interconnexió amb dispositius electrònics de 
agregació de la informació de les diferents administracions i entitats 
públiques, la convocatòria de licitacions i els seus resultats de totes les 
entitats compreses en l’apartat 1 de l’article 3 del TRLCSP. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 6.1.d), de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació recull les raons exposades en les al·legacions 20, 21 i 23, 
per tal que se suprimisca de les conclusions de contractació de l’apartat 
6.1.d) una sèrie d’incidències significatives comunes a la majoria dels 
expedients revisats. 

Segons l’Ajuntament, haurien de suprimir-se els tres primers punts, ja que 
s’ha demostrat que consta l’ordre d’inici de l’expedient, es concedeix el 
mateix termini per a l’esmena de deficiències i que les propostes 
d’adjudicació no estan condicionades. 

Com s’exposa en les esmentades al·legacions, se suprimeix la referència a 
la manca d’ordre d’inici de l’expedient i al distint termini per a l’esmena 
de deficiències (al·legacions números 20 i 21) i queda com estava l’altra 
al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeixen els paràgrafs 2n i 3r de l’apartat 6.1.d) de l’esborrany de 
l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 7.c), de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que no troba la ubicació de la Plataforma de Rendició 
de Comptes en la qual informar sobre els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

Tal com assenyala l’apartat 2 de l’apèndix 2, s’han d’incloure en la 
Plataforma dins dels acords adoptats amb omissió de tràmit de 
fiscalització prèvia, per ser despeses realitzades al marge del procediment 
en els quals no hi ha hagut la preceptiva fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Setena al·legació 

Apartat 2, paràgraf 5é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Entitat informa que disposa de procediments escrits sobre els diferents 
tipus de control, tot i que efectivament no estan formalment aprovats, 
precisament perquè el sistema de fiscalització es plena. 

L’al·legació no contradiu l’indicat en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apartat 2, paràgrafs 6é i 7é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que només es van emetre informes amb 
advertiments en les operacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de 
desembre, que posteriorment es van tramitar mitjançant expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit per a la seua aplicació al pressupost. 

En aquests expedients, la Intervenció realitza la comprovació material 
d’una despesa en la qual l’Administració ha emprat la via de fet, i es limita 
a informar favorablement l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdit als efectes d’evitar l’enriquiment injust i possibles perjudicis al 
tercer i a l’Administració. 

Com se sol·licita en l’al·legació, es matisa l’expressió “es limita”, ja que 
podria interpretar-se com l’omissió del compliment d’obligacions per part 
de la Intervenció. 

Conseqüències en l’Informe: 

Substituir l’última frase del paràgraf 7é de l’apartat 2 de l’apèndix 2, per la 
següent: 

En la resta de reconeixements extrajudicials, tant si els aprova el Ple com la Junta 
de Govern, els informes de l’interventor indiquen els incompliments legals i l’òrgan 
competent per a aprovar la despesa. 
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Novena al·legació 

Apartat 2, paràgraf 8é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La Intervenció no remet al Ple l’informe de les resolucions adoptades pel 
president de l’Entitat contràries als advertiments, perquè no hi ha 
aquestes resolucions, com es va informar en el seu moment en la 
Plataforma de Rendició de Comptes del Tribunal de Cuentas. 

Una vegada comprovada la informació remesa a la dita Plataforma, que 
consisteix en certificacions negatives al voltant de la informació 
sol·licitada, se suprimeix l’esmentada incidència en l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix el paràgraf 8é de l’apartat 2 de l’apèndix 2. 

Desena al·legació 

Apartat 2, paràgrafs 9é i 10é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La informació que es va remetre fora de termini al Tribunal de Cuentas és 
la que estableix la Instrucció del Tribunal de Cuentas de 30 de juny de 
2015, tal com diu l’Informe. 

Una vegada revisada la informació anterior, es comprova que la 
informació dels exercicis de 2014 i 2015 es va enviar a la Plataforma de 
Rendició de Comptes l’agost de 2017, amb més d’un any de retard. 
Tanmateix, la informació de 2016 es va remetre el 25 d’abril de 2017, dins 
del termini estipulat. Per tant, es va canviar la redacció de l’Informe per a 
incloure aquesta circumstància. 

D’altra banda, sí que es va retre en termini la informació dels exercicis de 
2014 a 2016 sobre els advertiments formulats i els expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit en la seu electrònica de la 
Sindicatura de Comptes, i així es fa constar en l’Informe en el paràgraf 11é 
d’aquest mateix apartat 2. 

Conseqüències en l’Informe: 

Substituir el paràgraf 9é de l’apartat 2, de l’apèndix 2 de l’esborrany de 
l’Informe, pel següent: 

La Intervenció va enviar fora de termini a la Plataforma de Rendició de Comptes 
la informació dels exercicis de 2014 i 2015, tant de l’Entitat com dels organismes 
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que en depenen, en contra del que estableix la Instrucció del Tribunal de Cuentas 
de 30 de juny de 2015. La informació de l’exercici de 2016 es va remetre el 26 
d’abril de 2017, dins del termini establit. 

Onzena al·legació 

Apartat 4, paràgraf 9é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Diu l’Informe que les bases d’execució del pressupost no inclouen de forma 
expressa el règim de delegació de competències de l’Alcaldia i de la Junta de 
Govern. Però la base 16a estableix (en el punt 1) la norma general de tramitació 
de despeses que determina les dites competències, que a més es concreten 
en les resolucions i acords de delegació oportunes que es dicten. 

S’ha de prendre en consideració que les bases d’execució les aprova el Ple, 
juntament amb el pressupost, i que les delegacions les aprova cada titular 
de la competència en el moment que considere oportú. 

S’accepta l’al·legació, ja que en la base núm. 16 se cita la possibilitat de 
delegació de les competències en matèria d’execució pressupostària, com 
estableix l’article 9.2.f) del TRLRHL. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueix el paràgraf 9é de l’apartat 4, de l’apèndix 2 de l’esborrany 
de l’Informe, pel següent: 

Les bases d’execució no regulen matèries com ara dietes, despeses de viatge i 
compensacions econòmiques a membres electes de la Corporació, drets de difícil 
recaptació i anul·lació de drets i obligacions. 

Dotzena al·legació 

Apartat 4, paràgraf 26é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La Junta de Govern local de 8 de març de 2016 va reconèixer despeses que 
corresponien a la facturació del subministrament elèctric del mes de 
desembre de 2015. S’imputen a cada pressupost les despeses dels mesos 
de desembre de l’exercici anterior fins al novembre de l’exercici corrent, 
és a dir, 12 mensualitats, segons l’emissió i rebut de la factura. Per tant, el 
mes de desembre s’ha considerat imputable al pressupost de l’exercici 
n+1, i l’òrgan d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit, per no 
haver en aqueix moment contracte, és la Junta de Govern local. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix l’última frase del paràgraf 26é de l’apartat 4 de l’apèndix 2. 

Tretzena al·legació 

Apartat 4, paràgraf 27é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Pel que fa a la infravaloració del compte 413 de l’exercici de 2015, cal tenir 
en compte que es tracta de despeses efectuades en exercicis anteriors, les 
factures de les quals han tingut data d’entrada en el Registre el 2016, per 
la qual cosa no van poder ser imputades al dit compte a 31 de desembre 
de 2015. 

Tal com explica l’al·legació núm. 2, la Sindicatura considera la 
infravaloració d’aquest compte segons el principi de meritació. No obstant 
això, es modifica l’Informe per a ressenyar que la causa d’aquesta 
infravaloració es va produir per la demora en la tramitació d’aquestes 
despeses per part d’alguns departaments, cosa que va impedir la seua 
comptabilització en l’exercici corresponent. 

Conseqüències en l’Informe: 

Substituir el paràgraf 27é del apartat 4 de l’apèndix 2 de l’esborrany de 
l’Informe, pel següent: 

Després de la revisió dels expedients anteriors, s’han detectat despeses no 
comptabilitzades en el compte 413 per un import de 277.892 euros, a causa de la 
demora en la tramitació d’aquestes despeses per part d’alguns departaments, fet 
que va impedir comptabilitzar-les en l’exercici corresponent. Això implica que el 
compte 413 esmentat es trobara infravalorat en almenys 277.892 euros en 
l’exercici de 2015, dels quals 85.436 euros provenien de 2015, i la resta, d’exercicis 
anteriors. 

Catorzena al·legació 

Apartat 4, paràgraf 29é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El contracte de manteniment i conservació de la xarxa de semàfors de la 
ciutat va vèncer l’agost de 2013. La nova adjudicació va ser recorreguda en 
dues ocasions davant el Tribunal Central de Contractació, i va ser 
adjudicat definitivament el maig de 2014. Per tant, els reconeixements 
extrajudicials de crèdit van ser per causa no només de la tramitació 
tardana de l’expedient, sinó també per incidències alienes a l’òrgan de 
contractació. 
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L’al·legació no contradiu l’indicat en l’esborrany de l’informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Apartat 5, paràgraf 4t, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es repeteix la tercera al·legació. L’Ajuntament al·lega que la remissió del 
Compte General de l’exercici de 2015 es va realitzat el 28 d’octubre de 2016, 
dins del termini establit. Degut a un problema informàtic, la Plataforma 
de Rendició de Comptes no va validar l’enviament, per la qual cosa es va 
haver de repetir el dia hàbil següent, el 2 de novembre, ja fora de termini. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Setzena al·legació 

Apartat 5, paràgraf 19é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Quant a què la informació relativa a l’immobilitzat material, immobilitzat 
intangible i patrimoni municipal del sòl, no conste en l’expedient del 
Compte General retut al Ple, es tracta d’un error informàtic. La fitxa del 
Compte en el programa SICAL va eixir en blanc, i es va elevar al Ple per 
error i sense tenir-ne coneixença, i es va detectar posteriorment en 
presentar el Compte General en la Plataforma de Rendició de Comptes, on 
va ser corregit. 

L’al·legació no contradiu l’indicat en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Dissetena al·legació 

Apartat 7, paràgraf 11é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe, pel que fa al cobrament dubtós, s’afirma que 
en la liquidació del pressupost s’inclou una explicació general sobre la seua 
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estimació i la normativa aplicable, que no permet deduir-ne el càlcul. 
L’Ajuntament considera que l’expedient d’aprovació de la liquidació 
inclou un document amb el seu càlcul que és suficientment explicatiu. 

El document al qual es refereix la Intervenció és una còpia d’un full de 
càlcul, sense cap explicació. En l’esborrany de l’Informe es considera que 
està ben calculat, encara que es recomana que els criteris que utilitza 
l’Ajuntament per a determinar el cobrament dubtós figuraren en les bases 
d’execució o algun altre document aprovat formalment. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Divuitena al·legació 

Apartat 8, paràgraf 29é, de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Els documents ADO inclouen com a tercer l’habilitat del acompte perquè 
el programa comptable no ofereix una altra opció. No obstant això, es 
grava cada factura al seu tercer corresponent, de manera que, si és el cas, 
es mostren les retencions d’IRPF en el Model 190 de l’AEAT i es declaren 
els tercers i l’import en el Model 347 de l’AEAT. 

L’al·legació no contradiu l’indicat en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Dinovena al·legació 

Apartat 2, paràgraf 2n, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es repeteix la quarta al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Vintena al·legació 

Apartat 5, paràgraf 2n, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament argumenta que l’ordre d’inici sí que consta en l’expedient, 
concretament en la memòria de l’òrgan gestor que signa el tècnic 
responsable i el regidor delegat. Aquesta memòria és acceptada per l’òrgan 
de contractació (Junta de Govern local). D’aquesta manera es compleix 
amb la normativa que hi és d’aplicació, en particular amb el principi de 
simplificació administrativa a través de la concentració de tràmits, 
prevista en l’article 72 de la Llei 39/2015. 

S’accepta l’al·legació formulada per l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix el paràgraf 2n de l’apartat 5, de l’apèndix 3 de l’esborrany de 
l’Informe. 

Vint-i-unena al·legació 

Apartat 5, paràgraf 3r, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Segons l’Ajuntament, l’obertura de les proposicions per part de la mesa de 
contractació, enviades per correu, poden arribar en una data posterior a 
l’establida amb caràcter general, cosa que obliga a obrir-les en dies 
posteriors a les presentades de forma presencial.  Això no és contrari a la 
legislació vigent, i en cap cas es dóna un nombre de dies distint per a 
esmenar defectes, com diu l’Informe de la Sindicatura; encara que els dies 
del calendari no siguen els mateixos, sí que ho són el nombre de dies que 
hom dóna per a esmenar. 

En dos dels expedients revisats s’ha comprovat, en les actes d’obertura de 
pliques, que hi ha hagut terminis diferents per a esmenar deficiències en 
la documentació aportada. No obstant això, la variació en els terminis no 
ha sigut significativa, per la qual cosa s’elimina la incidència, però es 
reitera la recomanació efectuada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix la incidència en l’apartat 6.1.d) de l’esborrany de l’Informe 
(vegeu cinquena al·legació). 

Se substitueix l’última frase, paràgraf 3r de l’apartat 5, de l’apèndix 3 de 
l’esborrany de l’Informe, per la següent: 
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En alguns casos, les empreses licitadores han disposat de terminis distints per a 
esmenar les deficiències en la documentació. 

Vint-i-dosena al·legació 

Apartat 5, paràgraf 5é de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament informa que ha corregit la consideració de les baixes 
desproporcionades quan l’únic criteri és el preu per a adaptar-lo al que 
disposa l’article 85 del Reial Decret 1098/2001. A més, els PCAP solament 
puntualment preveien fórmules distintes perquè no s’havia detectat 
aquest fet. 

L’al·legació no contradiu el que indica l’esborrany de l’Informe. No obstant 
això, s’afegeix la dita circumstància al paràgraf al·legat per l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Substituir el cinquè paràgraf de l’apartat 5 de l’apèndix 3 pel següent: 

La clàusula del PCAP que estableix els criteris per a considerar una oferta 
desproporcionada o anormal quan el preu és l’únic criteri d’adjudicació no s’ajusta 
al que estableix l’article 152.1 del TRLCSP i 85 del Reial Decret 1098/2001. No 
obstant això, l’Ajuntament manifesta en al·legacions que en 2018 s’ha esmenat 
aquest aspecte. A més, s’ha donat audiència als licitadors que les han presentades 
perquè justifiquen la valoració de l’oferta i precisen les condicions d’aquesta, tal 
com exigeix l’article 152.3 del TRLCSP. 

Vint-i-tresena al·legació 

Apartat 5, paràgraf 6é, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Segons l’Entitat, la mesa de contractació no està condicionada per 
l’aprovació de la classificació per part de la Junta de Govern local. Revisa 
la documentació aportada pel primer classificat per a acreditar la seua 
capacitat i solvència per a formular la seua proposta d’adjudicació a 
l’òrgan de contractació. A la vista de la dita documentació, la mesa pot 
denegar l’adjudicació a favor del primer classificat. 

En els expedients revisats, la mesa de contractació trasllada a l’òrgan de 
contractació la classificació realitzada pels informes tècnics, però no 
analitza la valoració realitzada per aquests informes ni realitza una 
proposta d’adjudicació. Posteriorment, l’òrgan de contractació sol·licita al 
primer classificat la documentació preceptiva, que és analitzada per la 
mesa de contractació i que, a la vista d’aquesta anàlisi, fa la seua proposta 
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d’adjudicació. Aquest procediment no sembla ajustar-se al que regula 
l’article 320 del TRLCSP, que estableix que els òrgans de contractació de les 
administracions públiques estaran assistits per una mesa de contractació, que 
serà l’òrgan competent per a valorar les ofertes. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-quatrena al·legació 

Apartat 5, paràgraf 8é, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’anunci de licitació s’indica que els criteris d’adjudicació consten en 
els plecs, i s’hi fa referència també al lloc físic o informàtic on es poden 
consultar. 

S’inclou en l’Informe que en l’anunci figura el lloc on consultar aquests 
criteris. 

Conseqüències en l’Informe: 

Substituir el 8é paràgraf de l’apartat 5 de l’apèndix 3 pel següent: 

Els anuncis de licitació no inclouen els criteris d’adjudicació, en contra del que 
assenyalen els articles 150.2 i 150.5 del TRLCSP. No obstant això, s’indica que 
consten en els plecs i el lloc on poden consultar-los. 

Vint-i-cinquena al·legació 

Apartat 5.a), de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament realitza tres al·legacions sobre les incidències detectades en 
l’expedient de Reforma i adequació de l’antiga Cambra de Comerç per a la 
ubicació de les dependències municipals. 

1. S’afirma que no està justificada adequadament l’elecció del procediment i 
dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte. Això 
sembla contradictori, ja que s’ha tramitat mitjançant un procediment 
obert (l’ordinari de major publicitat) i que s’utilitza el preu com a únic 
criteri d’adjudicació. 

2. Quant al tràmit d’urgència, una vegada redactat el projecte 
corresponent a les necessitats (programa municipal de necessitats) 
el desallotjament dels inquilins va sofrir diversos retards respecte del 
termini que va establir el Consistori. 
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 Després del desallotjament definitiu, l’edifici va deixar de conservar-
se pel desús i es van precipitar les patologies que es descriuen en el 
corresponent informe i que aconsellaven la urgència d’escometre les 
obres. 

3. S’afirma que no consta en l’expedient l’acta de replanteig previ, però s’ha 
comprovat que sí que hi consta el certificat que estableix l’article 126 
del TRLCSP. 

S’accepta la primera al·legació, d’acord amb l’argument que aporta 
l’Ajuntament. Es descarta la segona al·legació, ja que no contradiu el que 
indica l’Informe. En el cas de la tercera al·legació, s’accepta en comprovar 
que l’esmentada documentació figura en l’expedient. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueixen els dos primers paràgrafs de l’apartat 5.a), de l’apèndix 3 
de l’esborrany de l’Informe, pel següent: 

Es tracta d’un contracte d’obres, tramitat mitjançant un procediment obert, 
qualificat d’urgència, en el qual s’utilitza el preu com a únic criteri de valoració. 
S’adjudica mitjançant un Acord de la Junta de Govern local, en sessió celebrada el 
dia 27 d’abril de 2015, per un import d’1.766.912 euros, amb un termini d’execució 
de 18 mesos. 

Se suprimeix el quart paràgraf de l’apartat 5.a), de l’apèndix 3 de 
l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-sisena al·legació 

Apartat 7, paràgraf 1r, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Segons l’Ajuntament, s’ha de tenir en compte que el 2015 no era aplicable 
la nova Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017, de 8 de novembre. 

L’al·legació no contradiu el que indica l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe 
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Vint-i-setena al·legació 

Apartat 7, paràgraf 6é, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Segons informa el centre gestor, es tracta d’objectes distints, que cadascun 
sol·licita tres pressupostos com a mínim, i que resulta l’oferta 
econòmicament més avantatjosa la corresponent a l’adjudicatària final. 
Aquests tres contractes menors són: suport i manteniment del sistema de 
còpies de seguretat, manteniment del sistema de seguretat per a accés a 
Internet i subministrament de llicències de còpies de seguretat. 

A la vista del seu objecte, aquesta Sindicatura considera que s’ha realitzat 
l’adjudicació directa i per separat a un mateix adjudicatari de contractes 
que presenten un vincle funcional, impulsats quasi en les mateixes dates 
i amb una mateixa finalitat i que no obeeixen a necessitats sobrevingudes 
imprevisibles, per la qual cosa haurien d’haver-se licitat conjuntament en 
un mateix expedient, amb independència de la seua possible divisió en 
lots, d’acord amb el que indica l’article 86.3 del TRLCSP. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-vuitena al·legació 

Apartat 7, paràgraf 7é, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es tracta de dos contractes menors: subministrament de 61 unitats 
tabletes i subministrament de 8 unitats de portàtils i 6 pantalles. El centre 
gestor informa que es tracta d’objectes distints, i hi sol·licita, en cadascun, 
tres pressupostos. L’oferta econòmicament més avantatjosa resulta la 
corresponent a l’adjudicatària final. 

Segons la Sindicatura, es repeteix l’argument de l’al·legació anterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-novena al·legació  

Apartat 7, paràgraf 16é, de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La prestació del servei s’efectua en l’àmbit del Conveni de col·laboració 
amb la Conselleria de Benestar Social i l’Ajuntament d’Alacant per al 
desenvolupament del “Programa menjar a casa”. 

La Conselleria de Benestar Social va convocar un concurs públic per a 
executar el servei, per al període comprés entre l’1 d’octubre de 2007 i el 
30 de setembre de 2010, i l’Ajuntament  va assumir el cofinançament del 
24% del servei que es desenvolupa al municipi. 

Aquest contracte va resultar prorrogat, fins a la data, i aquesta 
Administració va assumir les obligacions econòmiques que se’n 
derivaven. 

S’accepta l’al·legació formulada per l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix el paràgraf 16é de l’apartat 7, de l’apèndix 3 de l’esborrany 
de l’Informe. 
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