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RESUM 

Hem revisat determinats aspectes dels comptes anuals de 2016 de la 
societat PIMESA i del compliment de la normativa de gestió de la 
contractació en l’exercici, i en destacarem els aspectes següents. 

Auditoria financera 

Els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera de PIMESA a 31 de desembre 
de 2016, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a 
l’exercici anual acabat en la dita data. 

Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió 

Encara que es tracte d’assumptes que no han afectat l’opinió, considerem 
oportú expressar les observacions següents: 

- En l’epígraf d’existències de l’actiu corrent del balanç figura un 
import de 2.023.740 euros en terreny i solars, la recuperació de la 
inversió dels quals no es produirà fins que el Ple de l’Ajuntament 
d’Elx impulse el seu desenvolupament mitjançant la modificació del 
Pla General d’Ordenació Urbana d’Elx. 

- Les activitats d’explotació de PIMESA han generat en l’exercici de 
2016 uns fluxos positius d’efectiu de 3.074.228 euros, mentre que les 
activitats d’inversió han comportat fluxos negatius d’efectiu per 
3.651.414 euros, quanties que difereixen significativament de les 
mostrades en l’estat de fluxos d’efectiu dels comptes anuals. 

- Les entrades i eixides d’efectiu corresponents a serveis municipals 
prestats per PIMESA per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx són 
presentades com a fluxos d’efectiu de les activitats de finançament, 
encara que, pel seu caràcter recurrent i la seua naturalesa, seria més 
apropiat presentar-les com a fluxos d’efectiu de les activitats 
d’explotació.  

- En l’apartat d’acomptes de clients a curt termini del passiu corrent 
del balanç, figura un import de 2.174.630 euros que hauria d’haver-
se registrat en l’epígraf de deutes amb empreses del grup i associades 
a curt termini del passiu corrent. 

- PIMESA gestiona directament la concessió de l’explotació del servei 
públic de l’estació d’autobusos d’Elx, que inclou l’activitat 
complementària d’una estació de serveis per a la venda de carburant, 
que és una iniciativa pública per al desenvolupament d’una activitat 
econòmica en règim de competència amb el sector privat, raó per la 
qual la seua continuïtat està supeditada al fet que es garantisca el 
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compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de 
sostenibilitat financera. 

Fiscalització de la contractació 

- L’activitat contractual de l’exercici de 2016 resulta de conformitat, 
amb tots els aspectes significatius, amb la normativa aplicable a la 
gestió de la contractació, encara que, en diversos supòsits, els 
contractistes han efectuat les prestacions de serveis sense cobertura 
contractual. 

Recomanacions més importants 

- Es recomana que l’Entitat reforce els mitjans humans en el seu 
departament d’administració i contractació, a fi d’esmenar les 
incidències i observacions posades de manifest en l’Informe i 
adaptar-les a la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- L’Entitat ha de prestar una atenció especial a la notificació de les 
adjudicacions als candidats exclosos de les licitacions en els 
contractes que no són de regulació harmonitzada i als procediments 
de modificació dels contractes i les seues pròrrogues eventuals. 

- És convenient que l’Entitat valore que en els procediments restringits 
es promoga una major publicitat, a més de les publicacions oficials i 
el perfil de contractant, d’acord amb la quantia dels contractes, el seu 
objecte i les característiques particulars del sector a què fa 
referència. 

- L’Entitat ha de procurar que el lletrat de l’Entitat informe sobre 
l’adequació a la legalitat dels plecs de les licitacions, abans 
d’aprovar-los.  

- Es recomana modificar l’aplicació informàtica de gestió de la despesa 
perquè a tots els contractes menors se’ls assigne un nombre 
d’expedient. 

- S’ha de deixar constatació en les factures de la validació per part del 
responsable de l’adequació dels béns i serveis rebuts a allò que 
estableixen els contractes formalitzats.  

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la 
labor 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 conèixer 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 euros. Hem 
efectuat un arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen 
sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma de les dades 
arredonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposen els articles 2.1.d) i 6.1.a) de l’LSC1, i d’acord al que es preveu en 
els programes anuals d’actuació de 2017 i 2018, ha auditat els comptes 
anuals de 2016 de la societat Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA 
(PIMESA o l’Entitat). Aquests comptes comprenen el balanç a 31 de 
desembre de 2016, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a 
l’exercici acabat en aquella data, que s’adjunten en l’annex I d’aquest 
Informe. 

S’ha planificat i executat, així mateix, una fiscalització de seguretat 
raonable que permeta expressar una opinió sobre si la gestió contractual 
de l’Entitat durant l’exercici 2016 és conforme, en tots els aspectes 
significatius, amb les normes de contractació aplicables. 

En combinació amb l’auditoria financera dels comptes anuals, s’ha 
planificat i executat una revisió de compliment de legalitat per a emetre 
conclusions de seguretat limitada, sobre si les activitats realitzades durant 
l’exercici 2016 són conformes en determinats aspectes significatius amb 
les normes aplicables a la gestió dels fons públics. La naturalesa, els 
objectius i l’abast del treball sobre el compliment van ser limitats si es 
comparen amb els previstos per a emetre una opinió amb seguretat 
raonable. 

2. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS DE L’ENTITAT PEL QUE FA 
ALS COMPTES ANUALS 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals 
adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de PIMESA, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat, que s’identifica en 
la nota, 2.a) de la memòria dels comptes anuals. Així mateix, són 
responsables del control intern que considere necessari per a permetre 
preparar els comptes anuals lliures d’incorreccions  materials, degudes a 
frau o error. 

Els comptes anuals els van formular els administradors de l’Entitat el 27 
de març de 2017 i aprovats pel Ple de l’Ajuntament d’Elx, soci únic de 
PIMESA, constituït en Junta General, en data de 25 d’abril de 2017. Els dits 
comptes anuals es van retre a aquesta Sindicatura de Comptes el dia 19 
d’octubre de 2017. 

PIMESA està obligada a auditar els seus comptes anuals per trobar-se en 
els supòsits previstos en la normativa sobre auditoria de comptes. 

                                                 
1 Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes 
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L’informe corresponent a l’exercici 2016 figura publicat en el portal de 
transparència de la pàgina web de l’Entitat. En el dit informe s’emet una 
opinió favorable i un paràgraf d’èmfasi en què es refereix que, per a valorar 
els epígrafs de l’actiu “Inversions immobiliàries” i “Existències”, l’Entitat 
ha utilitzat estimacions de fluxos d’efectiu, de rendibilitats esperades i ha 
comparat transaccions recents. 

Els administradors han de garantir que les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectides en els comptes anuals són conformes 
amb les normes aplicables i establir els sistemes de control intern que 
consideren necessaris per a aquesta finalitat, en particular que la gestió 
de l’activitat contractual es realitza de conformitat amb la normativa 
corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals i sobre el compliment de la legalitat en la gestió 
contractual d’acord amb la fiscalització realitzada i, en el seu cas, formular 
unes conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les operacions 
revisades. Per a fer-ho s’ha realitzat el treball 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 
i recollides en el Manual de fiscalització de la Institució. 

Els principis esmentats exigeixen que es complisquen els requeriments 
d’ètica, així com la planificació i execució de la fiscalització, a fi d’obtenir 
una seguretat raonable que els comptes anuals estiguen lliures 
d’incorreccions materials, que l’activitat contractual de l’Entitat durant 
l’exercici 2016 ha sigut conforme, en els aspectes rellevants, amb les 
normes sobre contractació pública aplicables i una seguretat limitada que 
la seua gestió ha sigut conforme, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre les imports i la informació revelada en els comptes 
anuals i sobre el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa sobre contractació durant l’exercici fiscalitzat. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, deguda 
a frau o error. A l’hora d’efectuar les dites valoracions de risc, l’auditor té 
en compte el control intern rellevant perquè l’Entitat prepare els comptes 
anuals, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats 
en funció de les circumstàncies i no amb la finalitat d’expressar una opinió 
sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat. Una auditoria també inclou 
l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la 
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així 
com l’avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu 
conjunt. 
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En l’àmbit de l’auditoria de compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, la revisió s’ha limitat bàsicament a aplicar 
procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha realitzat una 
auditoria sobre compliment general, de manera que les conclusions de 
l’Informe proporcionen solament seguretat limitada, d’acord amb el 
treball realitzat. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a emetre la nostra opinió d’auditoria financera i 
sobre el compliment de la normativa contractual, que s’expressen en 
forma de seguretat raonable i per a fonamentar les nostres conclusions 
sobre el compliment de determinades obligacions legals i reglamentàries, 
que expressem en forma de seguretat limitada. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de PIMESA a 31 de desembre de 2016, així com dels seus 
resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual acabat en la 
data esmentada, conformement amb el marc normatiu d’informació 
financera que hi és d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que s’hi contenen. 

4.2 Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió 

Encara que no es tracta d’assumptes que hagen afectat l’opinió, 
considerem oportú informar de les observacions següents: 

a) En l’epígraf d’“Existències” de l’actiu corrent del balanç figura un 
import de 2.023.740 euros en terrenys i solars corresponent a sòl no 
urbanitzable adquirit en exercicis anteriors per al desenvolupament 
d’un futur parc industrial denominat Porta d’Elx. La recuperació de 
la inversió no es produirà fins que el Ple de l’Ajuntament d’Elx 
impulse el desenvolupament d’aquest parc mitjançant la 
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Elx. 

b) Hem calculat que les activitats d’explotació de PIMESA han generat 
en l’exercici 2016 uns fluxos positius d’efectiu de 3.074.228 euros, 
mentre que les activitats d’inversió han representat fluxos negatius 
d’efectiu per 3.651.414 euros. Aquestes quanties difereixen 
significativament de les que mostren els epígrafs 5 i 9 de l’estat de 
fluxos d’efectiu i s’han produït com a conseqüència d’un error en 
considerar indegudament com a fluxos d’explotació la formalització 
en l’exercici 2016 de diversos terminis fixos a més d’un any, per un 
import total de 2.500.000 euros. 
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c) Les entrades i eixides d’efectiu corresponents a serveis municipals 
prestats per PIMESA per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx es presenten 
com a fluxos d’efectiu de les activitats de finançament en l’epígraf 11 
de l’estat de fluxos d’efectiu, en els corresponents apartats de deutes 
amb empreses del grup i associades, a pesar que pel seu caràcter 
recurrent i la seua naturalesa seria més apropiat presentar-les com 
a fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació. 

d) En l’apartat “Acomptes de clients a curt termini” del passiu corrent 
del balanç figura un import de 2.174.630 euros que hauria d’haver-se 
registrat en l’epígraf “Deutes amb empreses del grup i associades a 
curt termini” del passiu corrent, ja que es tracta de quantitats 
percebudes a compte de futurs lliuraments d’habitatges de PIMESA a 
l’Ajuntament d’Elx. 

e) En l’epígraf d’“Existències” de l’actiu corrent del balanç de l’Entitat 
figura un import de 444.089 euros en obres en curs de cicle llarg 
corresponent a costos incorreguts sobre sòls urbans de l’Ajuntament 
d’Elx per determinades actuacions urbanístiques, actualment 
paralitzades. L’Entitat espera recuperar aquests costos mitjançant el 
futur desenvolupament de les actuacions esmentades o mitjançant 
la compensació d’aquestes per l’Ajuntament d’Elx. 

f) Els aspectes següents dels comptes anuals no s’ajusten 
adequadament al que preveu el marc normatiu d’informació 
financera aplicable a l’Entitat: 

- En l’epígraf “III. Inversions immobiliàries” de l’actiu no corrent 
del balanç i la corresponent nota de la memòria, han de mostrar 
separadament el valor comptable dels terrenys, en un apartat 
diferent del de les construccions. 

- El desglossament de l’epígraf “1. Import net de la xifra de 
negocis” del compte de pèrdues i guanys hauria de diferenciar 
en apartats propis les vendes de carburant i els ingressos per 
arrendaments, respecte dels apartats mostrats per l’Entitat. 

- En la nota de la memòria dels comptes anuals “2 a) Marc 
normatiu d’informació financera aplicable a la societat”, hauria 
d’incloure’s l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual 
s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que 
operen en determinades circumstàncies. 

- La memòria dels comptes anuals inclou indegudament, dins de 
la nota de fons propis, la informació relativa a subvencions, 
donacions i llegats rebuts, que requereix d’una nota pròpia 
diferenciada. 
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- La nota de la memòria dels comptes anuals “18. Operacions 
vinculades”, hauria d’haver-se denominat “Operacions amb 
parts vinculades”. 

- En la nota de la memòria dels comptes anuals “5 Immobilitzat 
intangible”, atés que aquests actius constitueixen unitats 
generadores de flux d’efectiu, ha d’informar-se dels següents 
aspectes referits a les pèrdues per deteriorament calculades: el 
tipus o tipus d’actualització utilitzats en les estimacions actuals 
i en les anteriors; una descripció de les hipòtesis clau sobre les 
quals s’han basat les projeccions de fluxos d’efectiu i com se 
n’han determinat els valors; el període que comprén la 
projecció dels fluxos d’efectiu; i la taxa de creixement d’aquests 
a partir del cinqué any. 

g) PIMESA gestiona directament la concessió de l’explotació del servei 
públic de l’estació d’autobusos d’Elx, atorgada pel Ple del Consell de 
la Generalitat a l’Ajuntament d’Elx l’any 1982, per un termini de 75 
anys, que inclou l’activitat complementària d’una estació de serveis 
per a venda de carburant. Els ingressos generats per aquesta última 
activitat equivalen al 42% i 67% de l’epígraf “Import net de la xifra de 
negocis” del compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2016 i 2015, 
respectivament, com es mostra en la nota 16 de la memòria dels 
comptes anuals.  

Aquesta activitat de venda de carburant i botiga no és un servei 
públic sinó una iniciativa pública per al desenvolupament d’una 
activitat econòmica en règim de competència amb el sector privat, 
per la qual cosa la seua continuïtat està supeditada al fet que es 
garantisca el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
de sostenibilitat financera i, conformement s’estableix en l’article 
86.1 de l’LBRL,2 requereix tramitar un expedient acreditatiu. D’altra 
banda, la continuïtat en l’exercici d’aquesta activitat només cap si no 
es posa en risc la sostenibilitat del conjunt de la hisenda municipal, 
segons el que estableix també l’article 7.4 de l’LBRL. 

En el treball realitzat s’ha comprovat que no s’ha formalitzat 
l’informe de la Intervenció municipal sobre la dita sostenibilitat 
financera exigit en l’article 71.2 de la LMFO,3 que ha de remetre’s a la 
direcció general competent en matèria de tutela financera de les 
entitats locals i en el cas que fóra negatiu determinaria que el 
municipi ha de deixar d’exercir aquesta activitat. 

  

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

3  Llei 10/2015, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i 
d'Organització de la Generalitat. 
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5. OPINIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA CONTRACTUAL 

Al nostre parer, l’activitat contractual de l’exercici 2016 és conforme, en 
tots els aspectes significatius, amb la normativa aplicable a la gestió de la 
contractació.  

A més a més, en l’apèndix 1, s’inclouen determinades observacions 
relatives a incompliments de la normativa de contractació que, encara que 
no afecten l’opinió, es considera que poden ser d’interés. 

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUISITS LEGALS I 
REGLAMENTARIS 

L’informe de gestió adjunt de l’exercici 2016 conté les explicacions que els 
administradors consideren oportunes sobre la situació de l’Entitat, 
l’evolució dels seus negocis i sobre altres assumptes, i no forma part 
integrant dels comptes anuals. S’ha verificat que la informació comptable 
que conté l’esmentat informe de gestió concorda amb la dels comptes 
anuals de l’exercici 2016, encara que el treball s’ha limitat a verificar 
l’informe de gestió amb l’abast mencionat i no inclou la revisió 
d’informació diferent de l’obtinguda a partir dels registres comptables de 
l’Entitat. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i a fi de millorar la gestió 
econòmica administrativa, cal efectuar les recomanacions que 
s’assenyalen tot seguit: 

a) Amb la finalitat de millorar la imatge fidel dels comptes anuals, 
s’haurien de modificar determinats aspectes del balanç, del compte 
de pèrdues i guanys i de la memòria (apartat 4.2.f) de l’Informe). 

b) Es recomana que l’Entitat reforce els mitjans humans en el seu 
departament d’administració i contractació, a fi d’esmenar de 
manera efectiva les incidències i observacions que es posen de 
manifest en aquest Informe, així com per a afrontar l’adaptació de 
l’Entitat a la Llei de Contractes del Sector Públic4 (apèndix 1). 

c) Com que amb l’entrada en vigor de la nova LCSP no estaran vigents 
les instruccions de contractació, l’Entitat ha de parar especial atenció 
a les circumstàncies següents (apartat 3 de l’apèndix 1): 

                                                 
4 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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- La notificació de les adjudicacions als candidats exclosos de les 
licitacions en els contractes que no són de regulació 
harmonitzada. 

- Els procediments de modificació dels contractes i les seues 
eventuals pròrrogues. 

d) Convé que l’Entitat valore que en els procediments restringits es 
promoga una major publicitat, a més de les publicacions oficials i en 
el perfil de contractant, d’acord amb la quantia dels contractes, el seu 
objecte i les característiques particulars del sector a què es referix 
(apartat 3 de l’apèndix 1). 

e) L’Entitat ha de procurar que el lletrat assessor de l’Entitat informe 
sobre els plecs de les licitacions pel que fa a la seua adequació a la 
legalitat, amb caràcter previ a la seua aprovació (apartat 6.a de 
l’apèndix 1). 

f) Es recomana modificar l’aplicació informàtica de gestió de la despesa 
perquè a tots els contractes menors els siga assignat un número 
d’expedient (apartat 7 de l’apèndix 1). 

g) S’ha de deixar constància en les factures de la validació pel 
responsable de l’adequació dels béns i servicis rebuts al que 
estableixen els contractes formalitzats (apartat 7 de l’apèndix 1). 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Entitat té la condició de mitjà propi i instrumental i servei tècnic de 
l’Ajuntament d’Elx, que li pot encarregar la realització de serveis, treballs 
i tasques relacionades amb el seu objecte social, segons que s’estableix en 
l’article 1.2 dels estatuts de PIMESA als efectes del que preveuen els 
articles 4.1.n) i 24.6 de l’LCSP.5 

Pel que fa als contractes que subscriga, PIMESA és un poder adjudicador 
que no reuneix la condició d’Administració Pública; els seus contractes 
tenen caràcter de privats, d’acord amb el que s’estableix en l’article 20 de 
l’LCSP. En conseqüència, la preparació i adjudicació dels contractes 
subjectes a regulació harmonitzada ha de seguir les regles establides en 
els articles 137.1 i 190 de l’LCSP, i per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada, en la seua adjudicació se segueixen les establides 
en l’article 191 de l’LCSP, amb independència d’aquelles altres que 
correspon aplicar a tot el sector públic. 

Addicionalment, PIMESA realitza mitjançant gestió directa l’explotació 
d’una estació de serveis ubicada en terrenys de l’estació d’autobusos d’Elx, 
a l’empara del que es preveu en els articles 7 i 86.1 de l’LRBRL, que 
permeten l’exercici de la iniciativa pública per al desenvolupament 
d’activitats econòmiques. Cal destacar que el subministrament de 
carburant necessari per al desenvolupament d’aquesta activitat està 
exclòs de l’àmbit d’aplicació de l’article 4.1.g) de l’LCSP. 

2. Perfil de contractant 

En la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que en l’exercici 2016 
es van produir els incompliments següents de la normativa jurídica 
aplicable: 

- No tenia inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, fet que incompleix el que s’estableix 
en la disposició addicional tercera de l’LGUM.6 

- Pel que fa a la formalització dels contractes, l’Entitat no va complir 
amb l’obligació d’acreditar el moment d’inici de la difusió pública de 
tota la informació, d’acord amb el que es disposa en els articles 53.3 
i 334.2 de l’LCSP i en l’apartat 3 de les instruccions de contractació. 

                                                 
5  Llei de Contractes del Sector Públic, el text refós de la qual va ser aprovat mitjançant el Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

6  Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat. 
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S’ha comprovat, no obstant això, que els incompliments esmentats es 
troben en tràmit de resolució per l’Entitat en el moment d’aprovació de 
l’Informe. 

3. Instruccions de contractació 

Les instruccions de contractació vigents en l’exercici 2016 van ser 
aprovades pel Consell d’Administració de l’Entitat en sessió celebrada el 
13 de juliol de 2009 i modificades posteriorment en dues ocasions, encara 
que no han sigut actualitzades en diversos aspectes, entre els quals cal 
destacar els següents: 

- Els nous llindars aplicables a partir de l’1 de gener de 2016 per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, establits en l’Ordre 
HAP/2846/2015, de 29 de desembre. 

- Les noves obligacions en matèria mediambiental, social o laboral en 
l’execució dels contractes, aplicables als expedients de contractació 
iniciats a partir del 18 d’abril de 2016, per aplicació directa de les 
directives comunitàries. 

En la fiscalització realitzada s’han posat de manifest les circumstàncies 
següents pel que fa a les instruccions de contractació i a la seua aplicació, 
que afecten l’efectivitat dels principis de publicitat, transparència i 
concurrència: 

- No es preveu notificar les adjudicacions als candidats exclosos de les 
licitacions en els contractes que no són de regulació harmonitzada, 
circumstància que afecta l’aplicació del principi de transparència. 

- No s’estableix que les condicions tècniques dels plecs figuren de 
manera separada de la resta de condicions reguladores de les 
licitacions, sinó que s’inclouen totes en els plecs de condicions. S’ha 
comprovat, no obstant això, que aquesta circumstància no es 
produeix en els procediments iniciats en l’any 2018. 

- No es regula el procediment de modificació dels contractes i els seus 
requisits, ni les pròrrogues eventuals, que afecten el valor estimat del 
contracte. 

L’Entitat, d’altra banda, ha de valorar que en els procediments restringits 
es promoga una major publicitat, a més de les publicacions oficials i en el 
perfil de contractant, d’acord amb la quantia dels contractes, el seu 
objecte i les característiques particulars del sector al qual es refereix. 

Hi ha diversos aspectes indegudament regulats en les instruccions de 
contractació que han sigut corregits per la pràctica de l’Entitat, entre els 
quals cal fer menció dels següents: 



Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA (PIMESA). Exercici de 2016 

12 

- Les instruccions de contractació permeten, en contra del que disposa 
l’article 191 de l’LCSP, la valoració conjunta, en el mateix acte, dels 
criteris d’adjudicació de les ofertes quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules i dels criteris no quantificables de manera 
automàtica, la ponderació dels quals depén d’un judici de valor. 

- No es disposa que l’apertura de la proposició corresponent a l’oferta 
tècnica es realitze en un acte públic, a diferència de l’apertura de 
l’oferta econòmica, circumstància que no s’ajusta al que es disposa 
en l’article 160.1 de l’LCSP, en l’article 83.1 de l’RGLCAP,7 i en l’article 
27.1 de l’RLCSP,8 que disposen que en la proposició dels licitadors 
s’inclou tant la documentació tècnica com l’econòmica i ambdues 
s’han d’obrir en acte públic. 

- No s’estableix l’obligatorietat que els documents se signen 
electrònicament. 

- En la notificació de l’adjudicació dels contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada no es disposa la necessitat de motivar les 
puntuacions obtingudes en els criteris subjectius. 

4. Contractes formalitzats en l’exercici 2016 

L’anàlisi de la informació facilitada per PIMESA ha permés elaborar el 
quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import dels contractes 
formalitzats en l’exercici, detallats per tipus i procediment d’adjudicació, 
amb les xifres expressades en euros. 
  

                                                 
7  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

8  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. 



Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA (PIMESA). Exercici de 2016 

13 

Quadre 1. Contractes formalitzats  

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d'adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs)  Contractes 

Import  %  Nombre  % 

Obres 
Obert   5.905.209 100,0% 2  100,0%

Subtotal 5.905.209 100,0% 2  100,0%

Subministraments 

Obert   43.844 30,9% 1  33,3%

Negociat  98.120 69,1% 2  66,7%

Subtotal 141.964 100,0% 3  100,0%

Serveis 

Obert   95.917 88,2% 6  75,0%

Negociat  12.790 11,8% 2  25,0%

Subtotal 108.707 100,0% 8  100,0%

Total  6.155.880  13  100,0%

La informació arreplegada en el quadre anterior es completa amb la 
certificació dels 32 contractes menors formalitzats durant l'exercici 2016, 
per un import de 268.032 euros. 

5. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per 
PIMESA en l’exercici 2016, s’ha seleccionat la mostra que es detalla en el 
quadre següent, en el qual les xifres s’expressen en euros, que representen 
un 95,8% de l’import total formalitzat en l’exercici. 

Quadre 2. Contractes analitzats 

Tipus  Expedient  Objecte  Tramitació  Procediment  Adjudicació 

Subministrament  2015/011 
Subministrament d’energia 
elèctrica de les instal·lacions 
de l’estació d’autobusos d’Elx

Ordinària 
Negociat 

sense 
publicitat 

46.499

Obres  2016/003 

Obres de construcció del 
projecte d’edificació de 120 
habitatges, 2 locals 
comercials i 88 places de 
garatge, a executar al carrer 
de  Francisco Pérez Campillo, 
núm. 22, parcel·la núm. 2 del 
pla de reforma interior 
modificatiu (PRIM) del Barri 
Sant Antoni d’Elx

Ordinària  Obert  5.764.671

Serveis  2016/005 

Servei de vigilància sense 
armes i seguretat de les 
instal·lacions de l’estació 
d’autobusos d’Elx 

Ordinària  obert  84.139
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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 
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 la seua baremació, en els 
procediments d’adjudicació que ho requerisquen. 

Es pot afirmar que els contractes revisats s’han tramitat i executat, amb 
caràcter general, conformement amb la normativa vigent sobre 
contractació del sector públic. En els apartats següents, no obstant això, 
es comenten els principals fets d’interés que ha posat de manifest la 
revisió de la contractació. 

6. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2016 

Els incompliments i observacions derivats de la revisió de la contractació 
que hauran de tenir en compte els responsables de l’Entitat es comenten 
en els subapartats següents. 

a) Incompliments i observacions de caràcter general 

 Com a resultat de la revisió efectuada, s’han posat de manifest les 
incidències següents de caràcter general o que afecten la major part 
dels contractes revisats: 

- L’Entitat no comunica les dades bàsiques dels contractes que 
adjudica al Registre de Contractes del Sector Públic, segons que 
es disposa en l’article 333.3 de l’LCSP. 

- Pel que fa als contractes de regulació harmonitzada, no s’està 
garantint l’efectivitat del principi de transparència, ja que 
l’obertura de la proposició corresponent a l’oferta tècnica no té 
caràcter públic, d’acord amb el que es disposa en l’article 160.1 
de l’LCSP. 

- El gerent de PIMESA és l’únic responsable d’informar sobre els 
plecs de les licitacions, a pesar que l’Entitat disposa d’un lletrat 
assessor. 

b) Expedient 2015/011: subministrament d’energia elèctrica de les 
instal·lacions de l’estació d’autobusos d’Elx 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera ordinària mitjançant un 
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el seu import, 
adjudicat per 46.499 euros i amb una duració d’un any, en què el preu 
ha sigut l’únic criteri de valoració de l’adjudicació. 
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 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- Tot i que es tracta d’un subministrament de caràcter recurrent, 
es licita sols per un any, encara que per a una major garantia 
dels principis de la contractació pública, l’Entitat hauria de 
valorar que la duració del contracte s’ajuste a la realitat de les 
necessitats temporals, podent establir-ne les pròrrogues 
corresponents segons preveu el contracte formalitzat en l’any 
2017, que estableix una pròrroga d’un any. 

- En el document de condicions de la contractació, PIMESA es 
reserva el dret incondicional de suspendre temporalment o 
definitivament la licitació, en qualsevol moment anterior a 
l’adjudicació i per qualsevol causa. S’hauria d’incloure en les 
dites condicions que, en tot cas, les suspensions hauran de ser 
justificades i establir si els candidats i licitadors tenen dret a 
una compensació per les despeses en què hagueren incorregut, 
per analogia al que es preveu en l’article 155 de l’LCSP per als 
contractes de regulació harmonitzada. 

- Quan els preus de l’energia no coincideixen amb les tarifes 
contractades com a conseqüència de les variacions a la baixa o 
a l’alça per l’aplicació de la normativa reguladora, les factures 
no detallen suficientment les dites variacions, als efectes que 
l’Entitat en faça el control adequat. 

c) Expedient 2016/003: obres de construcció del projecte d’edificació de 120 
habitatges, 2 locals comercials i 88 places de garatge, a executar al carrer 
de Francisco Pérez Campillo, núm. 22, a la parcel·la núm. 2 del pla de 
reforma interior modificatiu (PRIM) del barri de Sant Antoni d’Elx. 

 Es tracta d’un contracte d’obres de regulació harmonitzada tramitat 
de manera ordinària mitjançant un procediment obert, adjudicat per 
5.764.671 euros. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen el preu com 
a únic criteri objectiu, amb una ponderació de 70 punts sobre 100; 
així com onze criteris subjectius amb una ponderació de 30 punts 
sobre 100, entre els quals cal destacar els següents: termini de 
conservació durant el període de garantia (6 punts), condicions de 
postvenda (6 punts) i coneixement de l’obra que s’ha d’executar (4 
punts). 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- En el plec de condicions s’estableix com a requisit de solvència 
una classificació de nou subgrups, contrària al que es disposa 
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en l’article 36.2 del RGLCAP, que estableix un màxim de quatre 
subgrups, havent d’argumentar l’excepcionalitat d’un nombre 
major, circumstància que limita la concurrència, encara que al 
procediment de licitació es va presentar un nombre elevat de 
candidats. 

- L’Entitat ha incomplit l’obligació que, en notificar l’adjudicació 
a tots els candidats i licitadors, es detallen les raons en què es 
fonamenten les puntuacions obtingudes pels criteris 
subjectius, tal com estableix l’article 151.4 de l’LCSP. 

- En data de 27 de febrer de 2017 el Consell d’Administració 
aprova una modificació en els capítols de fonamentació i 
d’estructura del projecte d’edificació, plantejada per l’empresa 
adjudicatària, fet que modifica el contracte formalitzat el dia 5 
de desembre de 2016, a fi d’incorporar els preus de les noves 
unitats d’obra resultants. 

 El treball realitzat ha posat de manifest que la tramitació de 
l’expedient de modificació del contracte no s’ha realitzat 
segons la normativa en vigor, ja que no es documenta quina és 
la circumstància que hi concorre, entre les que es detallen en 
l’article 107.1 de l’LCSP, ni seguir-se el procediment establit en 
l’article 234 de l’LCSP, aplicable segons el mateix plec de 
condicions. 

 A més, com a resultat dels preus de les noves unitats d’obra, es 
reduiria l’import del contracte en 64.985 euros, encara que no 
es va modificar i es va mantenir invariable el preu 
d’adjudicació. Es va acordar que aquesta quantia es revertiria 
en millores que redundaran en un augment de la qualitat de les 
prestacions de l’edifici. 

d) Expedient 2016/005: Servei de vigilància sense armes i seguretat de les 
instal·lacions de l’estació d’autobusos d’Elx 

 Es tracta d’un contracte de serveis tramitat de manera ordinària 
mitjançant un procediment obert, adjudicat per un preu limitatiu de 
84.139 euros, a raó de 14,95 euros l’hora i amb una duració de tres 
anys, sense pròrrogues. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen el preu com 
a únic criteri objectiu, amb una ponderació de 80 punts sobre 100; 
així com tres criteris subjectius amb una ponderació de 20 punts 
sobre 100, que són els següents: el pla de treball (10 punts), certificats 
d’assegurament de la qualitat i de la gestió mediambiental ISO (5 
punts) i les millores relacionades amb la qualitat del servei (5 punts). 
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 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’ha observat 
que el plec de condicions no expressa el preu de licitació cert en 
euros del contracte, estimat en funció de les hores de vigilància que 
es requereixen, ni el valor estimat d’aquest, sense ajustar-se al que 
es disposa en els articles 87.1 i 88.1 de l’LCSP. 

7. Observacions sobre els contractes menors realitzats durant 2016 

PIMESA publica la relació dels contractes menors que formalitza amb 
indicació de l’objecte, la duració, l’import d’adjudicació, el nombre de 
licitadors participants en el procediment, així com de la identitat de 
l’adjudicatari, en compliment del que disposa l’article 9.1a) de l’LTBG.9  

Mitjançant l’anàlisi i confrontació del certificat de contractes menors 
aportat per l’Entitat amb el registre de factures rebudes, s’ha seleccionat 
una mostra de nou contractes, que representen una cobertura del 45,9% 
del total. En aquests contractes s’ha revisat el compliment de les 
previsions legals pel que fa a l’existència dels documents preceptius que 
estableix l’LCSP i la possible existència de fraccionaments, i s’han posat 
de manifest les circumstàncies d’interés següents: 

- L’Entitat ha abonat a un mateix lletrat en concepte de minuta 
d’honoraris un import total de 18.490 euros, corresponent a tres 
factures per assistència en sengles recursos contenciosos 
administratius, derivats de la mateixa valoració indemnitzatòria 
aprovada en un projecte de reparcel·lació, sense que s’haja signat cap 
contracte amb el lletrat en què es regule i definisca l’objecte 
contractual i les tarifes aplicables. 

 Atesa la naturalesa, duració i import dels serveis rebuts, l’Entitat 
hauria d’haver tramitat un únic contracte de representació i defensa 
en judici, i no un per cada judici que se celebre, tenint en compte la 
quantia global de tots els judicis que corresponga i el termini de 
duració del servei de defensa legal. 

- L’Entitat ha abonat a una mateixa persona jurídica, en concepte de 
minuta d’honoraris, un import total de 21.000 euros corresponent a 
les factures derivades de dos contractes en què es considera que hi 
ha una unitat operativa o funcional, que es refereixen a l’assistència 
jurídica i tècnica per a la millor tramitació de l’ampliació d’Elx Parc 
Empresarial. S’estima que els informes emesos derivats d’ambdós 
contractes no són susceptibles d’aprofitament o utilització per 
separat, de manera que no hauria d’haver-se tramitat un expedient 
únic de contractació. 

                                                 
9  Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana 

de la Comunitat Valenciana. 
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En els supòsits anteriors, l’agrupació dels contractes, promovent un 
procediment negociat, hauria representat una major garantia dels 
principis de publicitat i concurrència que regeixen els contractes del sector 
públic i del que disposa l’article 86 de l’LCSP. 

S’ha comprovat, d’altra banda, l’existència d’un contracte d’obra de 48.158 
euros que hauria d’haver-se tramitat com una modificació contractual 
d’un contracte principal, per les raons que es detallen en l’apartat 8.c) 
d’aquest apèndix. 

S’han observat, així mateix, les circumstàncies següents que han de ser 
objecte de millora per part dels responsables de l’Entitat: 

- Cap dels contractes menors revisats té un número d’expedient 
assignat, ja que l’Entitat solament assigna la dita numeració en 
aquells contractes menors que són formalitzats. 

- L’Entitat té establit un procediment d’autorització de la despesa que 
disposa la validació obligatòria per un responsable de l’adequació de 
les factures als contractes realitzats, com a pas previ al pagament. La 
revisió ha posat de manifest que aquesta validació no es fa constar 
en les factures, sinó que es grava internament en l’aplicació 
informàtica. 

8. Revisió de contractes d’exercicis anteriors 

S’ha realitzat una revisió de diversos contractes formalitzats en exercicis 
anteriors i vigents en l’exercici 2016, que són els que es mostren en el 
quadre següent: 
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Quadre 3. Mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Número 
d’expedient 

Objecte Tipus 
Import 

adjudicació 

2013/002 
Obres d’urbanització de la Unitat d’Execució núm. 1 del 
Sector E41 del Pla General d’Elx 

Obres 939.172 

2013/004 
Serveis de lletrat-assessor de l’òrgan d’Administració de 
PIMESA i d’assessor jurídic d’aquesta 

Serveis 48.000 

2014/011 

Servei d’assistència tècnica de redacció dels projectes 
tècnics d’edificació necessaris (bàsic, execució, estudi de 
seguretat i salut, etc.) i l’execució de les obres de 
construcció d’un edifici d’habitatges sobre la parcel·la 
núm. 1 del PRIM del barri de Sant Antoni d’Elx 

Obres 3.375.344 

2015/003 

Serveis de redacció dels projectes tècnics necessaris i de 
direcció de les obres de tres edificis d’habitatges, locals 
comercials i places de garatge que s’han de realitzar sobre 
les parcel·les núm. 2, núm. 4 i núm. 5 del PRIM del barri de 
Sant Antoni d’Elx 

Serveis 170.000 

2015/003 

Serveis de redacció dels projectes tècnics necessaris i de 
direcció de les obres de tres edificis d’habitatges, locals 
comercials i places de garatge que s’han de realitzar sobre 
les parcel·les núm. 2, núm. 4 i núm. 5 del PRIM del barri de 
Sant Antoni d’Elx 

Serveis 190.000 

2015/003 

Serveis de redacció dels projectes tècnics necessaris i de 
direcció de les obres de tres edificis d’habitatges, locals 
comercials i places de garatge que s’han de realitzar sobre 
les parcel·les núm. 2, núm. 4 i núm. 5 del PRIM del barri de 
Sant Antoni d’Elx 

Serveis 93.000 

Tot seguit es detallen aquelles altres circumstàncies relatives als 
procediments d’execució, modificació i pròrroga que es considera 
necessari destacar: 

a) Expedient 2013/002: obres d’urbanització de la unitat d’execució núm. 1 del 
sector E41 del Pla General d’Elx 

 El projecte d’urbanització de la unitat d’execució número 1 del sector 
E.41 del Pla General d’Elx va ser aprovat per la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament d’Elx en data de 26 d’octubre de 2012, per un import 
d’1.197.288 euros i un termini d’execució de 8 mesos. 

 Les obres del projecte d’urbanització van ser adjudicades el 28 de 
març de 2013 amb una baixa del 20% sobre el pressupost de licitació 
i un termini d’execució de 8 mesos. 

 La liquidació final de l’obra, per 1.030.802 euros, representa un 
import addicional del 9,8% respecte al contracte i una disminució del 
12,3% sobre el pressupost de licitació. El 15 de juliol de 2015 es va 
formalitzar l’acta de recepció de les obres i es va iniciar el termini 
garantia d’un any establit en el contracte. La Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament d’Elx de 4 de novembre de 2016, va acordar la 
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recepció definitiva de les obres. La revisió efectuada ha posat de 
manifest les incidències següents: 

- El contracte va ser modificat incorporant noves unitats d’obra 
no previstes i ampliant el termini d’execució, sense tramitar el 
necessari expedient de modificació contractual justificatiu de la 
concurrència d’alguna de les circumstàncies que s’estableixen 
en l’article 107 de l’LCSP. 

- El contractista no va emetre certificacions mensuals d’obra 
durant els mesos d’agost a novembre de 2014 i de gener a juny 
de 2015, circumstància contrària al plec de condicions, que 
estableix una periodicitat mensual, tot i que no es certifique cap 
obra. 

b) Expedient 2013/004: serveis de lletrat-assessor de l’òrgan d’administració 
de PIMESA i de l’assessor jurídic d’aquesta. 

 Es tracta d’un contracte formalitzat el 30 de gener de 2013 per un 
període de quatre anys, que es va adjudicar a la mateixa persona que 
havia prestat aquests serveis anteriorment. L’objecte contractual és 
el servei d’assessorament com a lletrat assessor de l’òrgan 
d’administració de l’Entitat i assessor jurídic d’aquesta, d’acord amb 
el que es diposa en la LASM.10 La revisió efectuada ha posat de 
manifest les incidències següents: 

- El contracte es va adjudicar sense cap concurrència, quan es 
devia haver tramitat el procediment negociat amb publicitat 
establit en l’article 177 de l’LCSP, amb negociació almenys de 
tres ofertes i elaboració prèvia d’un plec de condicions. 

- Encara que el contracte va finalitzar el 30 de gener de 2017, 
l’Entitat l’ha prorrogat tàcitament fins a abril de 2017, 
circumstància no prevista en el plec de condicions 
administratives, que s’ha realitzat sense cap cobertura legal, al 
marge de l’LCSP i de la resta de l’ordenament jurídic. 
Posteriorment s’ha licitat el nou contracte, que s’ha tramitat 
mitjançant el procediment negociat corresponent. 

c) Expedient 2014/011: execució de les obres de construcció d’un edifici 
d’habitatges sobre la parcel·la número 1 del PRIM del barri de Sant Antoni 
d’Elx, juntament amb el servei d’assistència tècnica de redacció dels 
projectes tècnics d’edificació necessaris 

                                                 
10  Llei 39/1975, de 31 d’octubre, sobre Designació de Lletrats Assessors de l’Òrgan Administrador de 

determinades Societats Mercantils. 
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 Es tracta d’un contracte privat no subjecte a regulació harmonitzada, 
adjudicat el 28 de novembre de 2014, formalitzat el 16 de gener de 
2015 amb un termini de duració de 16 mesos i una garantia de dos 
anys a partir de l’acta de recepció sense reserves. 

 Les obres van començar en febrer de 2015 i van finalitzar en 
novembre de 2016 amb un endarreriment de cinc mesos; l’acta de 
recepció es va formalitzar amb reserves en febrer de 2017, les quals 
van ser alçades en octubre de 2017, després de les esmenes degudes, 
En l’execució d’aquest contracte s’han produït tres modificacions per 
un import conjunt a la baixa de 53.689 euros. 

 La revisió efectuada ha posat de manifest que el retard en el termini 
d’execució de l’obra es va deure a necessitats no previstes en el 
contracte inicial, consistents en obres de reforç estructural i 
modificació de la instal·lació i infraestructura elèctrica, a fi de donar 
cabuda a un centre de transformació en la planta baixa i de dotar de 
subministrament elèctric a l’edifici. 

 L’Entitat, per tal d’escometre aquestes obres, va subscriure un 
contracte menor amb el mateix adjudicatari de l’obra principal, per 
un import de 48.158 euros, quan hauria d’haver tramitat la 
modificació contractual corresponent, en aplicació del que disposen 
els articles 107 i 108 de l’LCSP. 

d) Expedient 2015/003: serveis de redacció dels projectes tècnics necessaris i de 
direcció de les obres de tres edificis d’habitatges, locals comercials i places 
de garatge per a realitzar sobre les parcel·les número 2, número 4 i número 
4 del PRIM del barri de Sant Antoni d’Elx 

 Es tracta d’un contracte privat qualificat per l’Entitat de no subjecte 
a regulació harmonitzada, tramitat de manera ordinària mitjançant 
un procediment obert en tres lots d’un valor acumulat de 353.000 
euros, l’únic criteri d’adjudicació del qual és l’oferta econòmica dels 
licitadors. 

 L’Entitat no va aplicar les normes dels contractes de regulació 
harmonitzada a l’adjudicació de cada lot, fet que incompleix el que 
disposa l’article 16.2 de l’LCSP, que així ho estableix quan el valor 
acumulat dels lots és superior a 207.000 euros. En conseqüència, el 
procediment d’adjudicació no es va correspondre amb el valor 
estimat del contracte, tal com es defineix en l’article 88 de l’LCSP, al 
temps que no es va publicar la licitació en el Diari Oficial de la Unió 
Europea i no es van aplicar els terminis de presentació de 
proposicions previstos per a aquest tipus de contractes. 

 



Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA (PIMESA). Exercici de 2016 

22 

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 
corresponent a l’any 2016, aquest va ser tramés als comptedants 
perquè, en el termini concedit, en formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, els comptedants han 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 60.2.e) del seu Reglament i, en 
compliment dels programes anuals d’actuació de 2017 i 2018 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 23 
de març de 2018, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 23 de març de 2018 
EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

Vicent Cucarella Tormo 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l’Entitat 







































































































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions dels comptedants
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SINDICATURA DE COMPTES

Att. Sínd¡co Mayor
c/ sAN vrcENTE s

46003 VALENCIA

Departamento: Fiscalización 7853.
Asunto: Alegaciones al Borrador de lnforme de Fiscalización de Promociones e lniciativas

Municipales de Elche, SA, ejercicio 2016, Código PAA2OLT /26.

En relación al Borrador de lnforme de referencia realizado porsu organismo, adjunto le remito
Certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el se interponen alegaciones al Borrador
antedicho, asícomo la documentación justificativa de las mismas.

Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de la información
existente en las alegaciones que se anexa.

Atentamente

Elche, a 5 de marzo de 2018

La Tte. Alcalde de Hacíenda y Contratación
De. Ana María Arabid Mayorga

Ajuntament d'Elx - lntervenció. C/Troneta 6 - 2e Pl 03203 Elx.

Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134 - jpastor@ayto-elche.es
1de 1



Ajuntament d'Elx

Departamento: lntervención.
Asunto: Alegaciones al borrador de del lnforme de fiscalización de Promociones e lniciativas

Municipales de Elche SA (PIMESA), Ejercicio 2016.

Antonio lzquierdo Garay, Secretario General del Ayuntamiento de Elche, CERTIFICA que en la
Junta de Gobierno Local del día 2 de marzo de 2018 se adoptó el Acuerdo que se reproduce
literalmente a continuación:

"El Jefe de Servicio de lntervención del Excmo. Ayuntamiento de Elche, en relación con el

asunto arriba referido, somete a aprobación de la Junta de Gobierno Local las siguientes Alegaciones:

Primera alegación.

Apartado 4 del Borrador. AUDITORíA FINANCIERA. OTRAS CUESTIONES StGNtFICAT|VAS QUE
NO AFECTAN A LA OPINION. Página 7, párafo 4.

Contenido de la alegación

Respecto a que el Pleno no ha establecido procedimientos de inspección de la contabilidad de

PIMESA, tal y como recoge el artículo 204.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las H,aciendas Locales, manifestar al

respecto que dicha inspección se efectúa a través de la auditoría de las cuentas anuales que efectúa
una empresa auditora externa, al cumplirse los requisitos recogidos en elartículo 263 del Real Decreto
Legislativo L/2Ot0, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de

Capital y a las Disposiciones adicionales 1e v 2ê de la LeV 22/2A1,5, de 20 de julio, de Auditoría de

Cuentas.

Concretamente, en el informe emitido por la empresa durante el ejercicio 201"6, se indica que
los estados contables revisados, en opinión de los auditores, expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera.

En cuanto a que la lntervención General no realiza controles de eficacia recogidos en el artículo
221. del Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de marzo, poi èt que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, efectivamente no se han elaborado dichos informes, ante la

falta de desarrollo reglamentario que recogiera el contenido y alcance de dicho control. No obstante,
con la entrada en vigor del Real Decreto 424/2OL7, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local el próximo 1 de julio por parte de

la lntervención Municipal se procederá a efectuar las auditorias y demás actuaciones de control
financiero, incluyendo el control de eficacia, al ser ya obligatorio.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ne l-. lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil
Promociones e lniciativas de Elche SA, ejercicio 20L6.

1
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Segunda alegación.

Apartado 4 del Borrador. AUDTTORíA FINANCIERA. OTRAS CUESTIONES StGNIFICATIVAS QUE
NO AFECTAN A LA OPINION. Página 7, párrafos 5,6; Página 8, párrafos 1 y 2.

Contenido de la alegación.

Respecto a la gestión directa de la concesión de la explotación del servicio público de la

estación de autobuses, que incluye la actividad complemenetaria de una estación de servicios para

venta de carburante:

L.- Manifiesta que su continuidad está supeditada a que se garantice el cumplimiento de
estabilidad presupuestaria y sosten¡bilidad financiera. Al respecto, en el informe de estabilidad
financiera de las empresas públicas que se elaboran como consecuencia de la formación de la Cuenta
General, en las que se analizan las cuentas anuales de PIMESA y se mide su capacidad o necesidad de
financiación, una vez efectuada los ajustes recogidos en el Manual de cálculo del Déficit en

Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la lntervención General de

la Administración del Estado, en el año 2016 se concluyó que dicha mercantil tenía una capacidad
positiva de financiación, por lo que se puede deducir que la prestación del servicio de venta de

carburantes no pone en peligro la estabilidad financiera de la mercantily, por supuesto, de la hacienda
localen su conjunto.

2.- En cuanto a gue no se ha formalizado el informe de intervención sobre la sostenibilidad
financiera recogido en el artículo7L.2 de la Ley 29/2015 de medidas fiscales, de gestión administrativa
y financiera y de organización de la Generalitat, por parte de la lntervención se van a iniciar los trámites
para elaborar el antedicho informe.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 2. lnforme de lntervención. Medición de la Capacidad de Financiación de

las Empresas Públicas para la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche del
ejercicio 20L8.

Por lo tanto, se propone a la Junta de Gobierno Local que se aprueben las alegaciones descritas
anteriormente".

Lo que se certifica ante la Síndicatura de Comptes a los efectos oportunos,
marzo de 2018.

de

V9 89

da y Contratación

2

La Tte. Alcalde de



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE PROMOCIONS I INICIATIVES MUNICIPALS D’ELX, SA 
(PIMESA). EXERCICI DE 2016 

Hem analitzat les al·legacions formulades pel gerent de PIMESA i pel cap 
del servei d’Intervenció de l’Ajuntament d’Elx, les dues presentades en 
data 7 de març de 2018 pel president del Consell d’Administració de 
PIMESA i per la tinent d’alcalde d’Hisenda i Contractació de l’Ajuntament 
d’Elx, respectivament i pel que fa a les dites al·legacions, n’informem del 
següent: 

AL·LEGACIONS DEL GERENT DE PIMESA 

Primera al·legació 

Apartat 4.2.d) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6, tercer paràgraf 

Comentaris 

L’Ajuntament d’Elx ha dut a terme el desenvolupament de les actuacions 
al barri de sant Antoni per gestió directa municipal assumint la condició 
legal d’ens gestor i agent urbanitzador i, per tant, la responsabilitat de 
l’execució integral de les actuacions, tal com consta en tota la 
documentació analitzada. 

La forma escollida per a la dita gestió directa és PIMESA, de manera que 
les subvencions de l’Estat i de la Generalitat es concedeixen a 
l’Ajuntament des del punt de vista juridicoeconòmic, tal com consta en 
els acords de les comissions bilaterals, i PIMESA és un mer instrument que 
actua en nom de l’Ajuntament, independentment que contextualment i 
operativament “siga considerat” com a beneficiari de la subvenció o com 
a agent urbanitzador en els convenis de col·laboració subscrits amb la 
Generalitat. 

En aquest sentit, la constitució el 12 de maig de 2017 del complex 
immobiliari urbanístic, així com les anteriors escriptures públiques de 
compravenda realitzades durant l’any 2017 entre l’Ajuntament d’Elx i els 
particulars, posen de manifest que és l’esmentat Ajuntament el que 
descompta les subvencions rebudes del preu dels habitatges, com a titular 
de l’immoble que es posa a la venda. 

La realitat econòmica de reflectir un deute amb l’Ajuntament d’Elx deriva 
de l’obligació instrumental que PIMESA adquireix de no patrimonialitzar 
aquests ajuts, sinó de liquidar-li-les a l’Ajuntament, no a particulars, ja 
que sempre està actuant per compte de l’Ajuntament. 

En definitiva és la mateixa situació que s’expressa en l’últim paràgraf de 
l’al·legació en afirmar que s’inclouen com a deutes amb empreses del grup 
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les quantitats lliurades pels adquiridors dels habitatges a PIMESA, a 
compte del preu, en entendre que són cobrades per compte de 
l’Ajuntament i fins que s’efectue la seua liquidació. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 3 de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 12, paràgrafs 2, 
3, 4 i 6 

Comentaris 

L’efectivitat dels principis de publicitat, transparència i concurrència, així 
com del principi de legalitat, exigeix que els fets referits en la present 
al·legació siguen regulats adequadament en les instruccions de 
contractació. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 6.a) de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 15, paràgraf 7 

Comentaris 

El treball realitzat ha posat de manifest que no consta en les actes del 
Consell d’Administració que el lletrat assessor s’haja pronunciat 
expressament sobre la legalitat de les propostes de plecs de condicions de 
les licitacions que són sotmeses a la seua aprovació. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 6.b) de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 16, paràgraf 2 

Comentaris 

S’ha comprovat que el subministrament per a l’any 2017 es va licitar amb 
una possibilitat de pròrroga d’un any. 
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Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 2 de la pàgina 16 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: - Tot i que es tracta d’un 
subministrament de caràcter recurrent, es licita sols per un any, encara que per a 
una major garantia dels principis de la contractació pública, l’Entitat hauria de 
valorar que la duració del contracte s’ajuste a la realitat de les necessitats 
temporals, podent establir-ne les pròrrogues corresponents segons preveu el 
contracte formalitzat en l’any 2017, que estableix una pròrroga d’un any. 

Cinquena al·legació 

Apartat 6.c) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 17, paràgrafs 2 i 4 

Comentaris 

En el document 6, adjunt a les al·legacions, es manifesta l’absència de 
justificació de les puntuacions obtingudes pels criteris subjectius, encara 
que sí es mostren els motius de les causes d’exclusió. Quant a la 
modificació del contracte, no s’aporten evidències distintes a les 
conegudes. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 2 de la pàgina 16 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: - L’Entitat ha incomplit 
l’obligació que, en notificar l’adjudicació a tots els candidats i licitadors, es detallen 
les raons en què es fonamenten les puntuacions obtingudes pels criteris subjectius, 
tal com estableix l’article 151.4 de l’LCSP. 

AL·LEGACIONS DEL CAP DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
D’ELX 

Primera al·legació 

Apartat 4.2.g) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf 4 

Comentaris 

Hem comprovat que hi ha informes d’auditoria dels comptes anuals de 
PIMESA des de fa un elevat nombre d’anys i que el control d’eficàcia ha 
passat a regular-se en l’any 2017, raó per la qual considerem que els fets 
posats de manifest en l’esborrany de l’Informe no són significatius. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa suprimir el paràgraf 4 de la pàgina 7 de l’esborrany de 
l’Informe. En concordança, es proposa modificar el paràgraf 5 de la pàgina 
7 de l’esborrany de l’Informe, la lletra h) del qual passarà a ser la g), 
mantenint la mateixa redacció. 
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Segona al·legació 

Apartat 4.2.h) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgrafs 5 i 6; i pàgina 
8, paràgrafs 1 i 2 

Comentaris 

Els fets exposats confirmen la indeguda absència de la tramitació del 
corresponent expedient, els tràmits per a l’elaboració de la qual seran 
iniciats per la Intervenció. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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