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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe vénen expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims i les dades representen sempre 
l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.  
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1. OBJECTIUS  

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2012, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte determinar si la informació financera 
corresponent al Compte General de l’exercici de 2010, que detallem en 
l’apartat 2.1, es presenta adequadament conformement als principis 
comptables que hi són d’aplicació. 

A més a més, la fiscalització ha tingut per objecte revisar la contractació 
administrativa; el procés d’elaboració, formulació i aprovació del 
pressupost; així com la rendició de comptes i la informació que s’ha de 
facilitar al Ple de l’Ajuntament i de les entitats que en depenen, durant 
l’exercici de 2010, per a verificar la seua adequació a la normativa legal 
vigent. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament està format pel Compte de la pròpia 
Entitat i els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament 
propietat de l’Entitat. 

Els comptes anuals que integren el Compte de la pròpia Entitat de 
l’exercici de 2010 estan formats pel balanç, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en la dita data i s’adjunten en l’annex 
d’aquest Informe. 

Aquest Compte va ser formulat i dictaminat favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes el 16 de novembre de 2011, aprovat pel Ple 
de la corporació en la sessió ordinària efectuada el 26 de gener de 2012 i 
retuda en aquesta Sindicatura de Comptes el 28 de novembre de 2011. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, l’abast de la revisió 
financera s’ha estès a la revisió de les àrees de fiscalització que tot seguit 
relacionem a fi de comprovar la seua adequació a la normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació: 

- Rendició de comptes. L’adequada formació i aprovació del Compte 
General de l’Ajuntament. 

- Informació que cal  subministrar al Ple de l’Ajuntament relativa a 
l’execució dels pressuposts, moviments de tresoreria, inventari de 
béns, informes de la Intervenció i compliment d’estabilitat 
pressupostària. 
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- Procediment d’elaboració, formulació i aprovació del pressupost, 
així com la seua tramesa a les administracions competents. 

- Resultat pressupostari i romanent de tresoreria. L’adequada 
formació de les dues magnituds segons el que estableixen les regles 
corresponents a la Instrucció de Comptabilitat Local, així com 
incloure-les en els respectius apartats del Compte General. 

- Tresoreria. L’adequació dels procediments  de gestió i comptabilitat 
de la tresoreria de l’Entitat, dels acomptes de caixa fixa, dels 
pagaments per justificar i dels cobraments i pagaments pendent 
d’aplicació. 

- Contractació. Revisió dels procediments de contractació i tramitació 
dels expedients adjudicats i formalitzats en l’exercici de 2010. 
Adequada comptabilitat i imputació al pressupost de les despeses 
realitzades en l’execució dels contractes. 

- Fets posteriors. Revisió  dels fets posteriors que podien tenir un 
efecte significatiu sobre els estats comptables fiscalitzats. 

A més a més, vista la deterioració del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria dels últims exercicis, l’abast de la fiscalització 
s’ha estès a la revisió dels passius i compromisos financers adquirits en 
exercicis anteriors i vigents a 31 de desembre de 2010, a fi d’avaluar les 
necessitats financeres i la capacitat d’endeutament de la Corporació. A 
més a més, l’abast s’ha estès a la revisió dels epígrafs més significatius 
de la societat EGUSA, íntegrament participada per l’Ajuntament, 
considerant el seu caràcter instrumental i estratègic en l’execució de la 
despesa municipal. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera que 
s’han considerat pertinents segons el Principis i normes d’auditoria del 
sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les Normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització, de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut 
d’aplicació en aquest cas i s’han considerat els objectius perseguits i 
l’abast anteriorment assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part de l’Ajuntament d’Alboraia, de la legalitat vigent d’aplicació a la 
gestió dels fons públics i a l’activitat contractual durant l’exercici 
terminat el 31 de desembre de 2010. 
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La dita revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat  

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

- Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per pagar els proveïdors de les entitats 
locals. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
Refós de les disposicions legals en matèria de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament 
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la sua aplicació a les entitats locals. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa en matèria de 
pressuposts el Capítol Primer del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre. 

- Ordre HAP/1465/2012, de 28 de juny, per al qual es desenvolupa el 
procediment i les condicions de retenció de la participació en els 
tributs de l’Estat de les entitats locals que no concerten les 
operacions d’endeutament. 
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- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies. 

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, que aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que 
afecten de forma significativa l’adequació dels estats i documents 
comptables fiscalitzats als principis i normativa comptable i 
pressupostària d’aplicació. 

Ajuntament d’Alboraia 

a) El resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2010, per un import 
negatiu de 287.704 euros, s’ha de minvar pels ajusts observats en 
les desviacions de finançament que s’indiquen en l’apartat 7.1, raó 
per la qual una vegada corregit pujaria a un import negatiu de 
2.315.807 euros. 

 A més a més, per a una adequada interpretació d’aquesta magnitud 
cal tenir en compte que l’Ajuntament ha comptabilitzat despeses 
de l’exercici de 2010 sense consignació pressupostària en el compte 
413, "Creditors pendents d’aplicar al pressupost" per 476.510 euros i 
que hi ha despeses sense comptabilitzar imputables a l’exercici de 
2010 per 553.940 euros. La incidència en el resultat pressupostari 
ajustat seria d’un menor import d'1.030.450 euros. 

b) Com indiquem en l’apartat 7.2, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de l’exercici de 2010 que ha sigut d’un import 
negatiu de 22.069.578 euros, s’ha de minvar en 2.102.403 euros, i se 
situaria en un import negatiu de 24.171.981 euros. 

 A més a més, per a una adequada interpretació del romanent de 
tresoreria cal tenir en compte el saldo del compte 413, "Creditors 
pendents d’aplicar al pressupost", a 31 de desembre de 2010, per 
4.995.354 euros, i les despeses no comptabilitzades en aquesta data, 
per 861.046 euros. La incidència en el romanent de tresoreria 
ajustat seria d’un menor import de 5.856.400 euros. 
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 El romanent de tresoreria resultant de practicar les correccions 
anteriors seria d’un import negatiu de 30.028.381 euros. La totalitat 
dels drets liquidats en el pressupost de l’exercici de 2010, per 
16.403.485 euros, tan sols cobriria el 54,6% del romanent corregit, 
per finançar a 31 de desembre de 2010. 

 La deterioració de la situació financera de l’Ajuntament s’ha posat 
de manifest en els successius informes de la Intervenció des de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2003. Com mostra el 
quadre 8 de l’apartat 7.2, els romanents de tresoreria han sigut 
negatius i creixents des de l’exercici de 2006. 

 Quant això, l’Ajuntament no va adoptar cap mesura tendent a la 
racionalització o reducció de la despesa municipal, sinó més aviat 
al contrari, va executar projectes, bé de forma directa o per mitjà 
d’EGUSA, sense efectuar prèviament un estudi rigorós de la seua 
necessitat ni un pla de viabilitat a mitjà i llarg termini realista, a fi 
de garantir la suficiència de recursos per a atendre els compromisos 
de finançament adquirits. 

La necessitat de finançament de l’Ajuntament per a executar els 
projectes de despesa i inversió municipals s’ha resolt des de 2006 
per diverses vies. Com indiquem en l’apartat 9, EGUSA ha executat 
projectes encomanats per l’Ajuntament mitjançant operacions de 
crèdit que no van ser sotmeses a la prèvia autorització 
administrativa prevista en l’article 53 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), per un import global 
de 6.091.942 euros. 

A més es va recórrer a la figura contractual de la concessió d’obra 
pública i es van contraure compromisos amb dos concessionaris en 
l’exercici de 2006 per un import conjunt de 13.233.668 euros. També 
hem comprovat que l’Ajuntament va recórrer a operacions 
d’arrendament per a la prestació de serveis municipals per un 
import agregat d’1.148.225 euros. 

En l’apartat 9 mostrem els saldos creditors a curt i llarg termini 
registrats en el balanç consolidat a 31 de desembre de 2010, per un 
import total de 103.266.251 euros, així com els passius i els 
compromisos financers no registrats per l’Ajuntament o EGUSA a la 
dita data per 25.483.233 euros. 

Per tant, atesos els imports negatius acumulats del romanent de 
tresoreria i les necessitats de finançament de l’Ajuntament i 
EGUSA, així com la paralització dels projectes urbanístics iniciats en 
els últims exercicis i la retenció de la participació en els tributs de 
l’Estat per les obligacions derivades del Reial Decret Llei 4/2012 
(apartat 11.1), l’Ajuntament ha d’adoptar les mesures necessàries 
de sanejament financer i viabilitat a mitjà i llarg termini que 
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permeten una gestió continuada en la prestació dels serveis 
municipals. 

c) Com indiquem en l’apartat 9, l’Ajuntament no ha comptabilitzat en 
el balanç a 31 de desembre de 2010 els passius financers derivats 
dels contractes d’arrendament subscrits en exercicis anteriors, per 
563.762 euros. Aquest import es troba inclòs en la xifra esmentada 
adés de passius i compromisos financers no comptabilitzats a 31 de 
desembre de 2010. 

EGUSA 

a) Els fons propis de la Societat que, a 31 de desembre de 2010, han 
pujat a 124.234.763 euros, es veurien reduïts a 9.115.592 euros una 
vegada practicats els ajusts indicats en l’apartat 13.9. D’aquesta 
manera, la Societat es trobaria en el supòsit de dissolució previst en 
l’article 363.1 e de la Llei de Societats de Capital, en quedar reduït el 
seu patrimoni net a un import inferior a la meitat del seu capital 
social. 

 L’adequat compliment del principi d’empresa en funcionament, 
sobre la base del qual s’han elaborat els comptes anuals de la 
Societat a 31 de desembre de 2010, es troba condicionat pel que 
hem indicat i la incertesa existent sobre la seua capacitat de 
generar els ingressos urbanístics prevists per mitjà de les seues 
societats filials, que han sigut dissoltes a la data de realització del 
present treball, tret d’Alboraia Marina Nova SL que està inactiva. 
Així mateix, hi ha dubtes sobre el suport financer de l’Ajuntament, 
com  a soci únic d’EGUSA, atesa la seua situació financera i 
patrimonial. 

 Com a fet posterior, cal indicar que mitjançant l’Acord de 29 de juny 
de 2012 de la Junta General d’Accionistes, es va resoldre reduir el 
capital social d’EGUSA per a compensar pèrdues en 117.435.985 
euros i va quedar reduït a 9.367.684 euros. 

 A més a més, a fi d’arribar a un acord de refinançament del deute 
amb els seus principals creditors que permeta superar la seua 
situació d’insolvència, EGUSA va presentar en maig de 2012 davant 
del Jutjat Mercantil número 2, la comunicació prevista en els 
articles 5.bis i 15.3 de la Llei 38/2011 Concursal. Aquest expedient ha 
sigut arxivat per mitjà de l’Acte de 17 d’octubre de 2012, ja que la 
Societat no ha sol·licitat la declaració de concurs prevista en 
l’article 5 de la dita Llei. Mentre persistisca la situació d’insolvència 
d’EGUSA, caldrà adoptar les mesures previstes en la referida Llei 
Concursal. 

b) El saldo de l’"Immobilitzat intangible", per un import de 8.083.266 
euros s’ha de minvar a 31 de desembre de 2010 en 2.083.266 euros a 
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càrrec dels fons propis de la Societat, tal com indiquem en l’apartat 
13.4. El dit ajust deriva de les operacions de compra, adquirides en 
exercicis anteriors, de terrenys en el sector ST-5 del Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU) per a construir un nou centre 
comercial, les quals no reuneixen els criteris de reconeixement 
comptable establits en la norma 5ª del Marc Conceptual del Pla 
General de Comptabilitat (PGC), ja que aquest projecte no resulta 
actualment viable. 

 El saldo restant de l’epígraf —6.000.000 d’euros—, corresponent a 
l’acompte concedit en exercicis anteriors a l’Ajuntament d’Alboraia, 
s’ha de comptabilitzar en l’epígraf "Inversions en empreses del grup 
i associades", atenent la seua realitat econòmica i no sols la seua 
forma jurídica. 

c) Segons el que hem indicat en l’apartat 13.5, el saldo de 
l’"Immobilitzat material", s’ha de reduir en 31.925.320 euros a 
càrrec dels fons propis de la Societat, ja que el cost assumit per 
EGUSA en el soterrament de la línia 3 del metro obeeix a una 
subvenció de capital i no a una adquisició d’elements patrimonials. 

d) El valor dels terrenys comptabilitzats en "Inversions immobiliàries", 
per 123.019.492 euros, s’han de disminuir a càrrec del fons propis 
per un import d’almenys 74.601.148 euros, tal com indiquem en 
l’apartat 13.6.a. Aquests terrenys, formats per una parcel·la de 
52.130 metres quadrats, estan situats en el sector de planejament 
urbanístic UE-2 de Port Saplaya, al costat del centre comercial, el 
trasllat del qual estava previst. 

Cal tenir en compte que la qualificació administrativa definitiva 
dels terrenys i, per tant, una possible menor estimació del seu 
valor, es troba condicionada a la resolució del procediment judicial 
que actualment està en curs. Cal afegir que aquests terrenys es 
troben gravats per una hipoteca unilateral per un import de 
23.434.848 euros. 

e) El saldo més significatiu D’"Altres passius financers a llarg termini" 
per un import de 18.434.848 euros, correspon al 80% dels acomptes 
lliurats per la societat adjudicatària del concurs per a la selecció de 
soci únic per al desenvolupament urbanístic de la UE-2 de Port 
Saplaya. El 20% restant va ser comptabilitzat per EGUSA 
inadequadament com a ingressos de l’exercici per la qual cosa el 
saldo de l’epígraf anterior s’ha d’incrementar en 4.686.970 euros a 
càrrec dels fons propis, tal com indiquem en l’apartat 13.10.b. 

f) El saldo de "Creditors per arrendament financer" s’ha 
d’incrementar en 332.559 euros pel deute pendent de pagament 
amb una entitat financera per una operació d’arrendament operatiu 
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la veritable naturalesa de la qual és un arrendament financer, com 
indiquem en l’apartat 13.10.c. 

g) El saldo registrat per EGUSA en "Creditors comercials i d’altres 
comptes per pagar", a 31 de desembre de 2010, inclou 23.391.700 
euros en concepte de deute pendent de pagament a l’Ens Gestor de 
la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat (GTP), per l’obra de 
soterrament de la línia 3 del metro. En 2011, GTP va repercutir 
despeses financeres meritades a 31 de desembre de 2010 per 
1.423.123 euros, raó pel la qual el saldo pendent de pagament a la 
dita data s’hauria d’incrementar en el citat import (apartat 13.11). 

Tot seguit indiquem d’altres aspectes d’interés posats de manifest en el 
curs de la fiscalització efectuada: 

a) A 31 de desembre de 2010 no havien sigut comptabilitzats en el 
corresponent compte creditor del balanç de l'Ajuntament els 
interessos de demora estimats per la Corporació en aqueixa data 
per 1.759.219 euros, tal com indiquem en l’apartat 9. 

b) Els deutes amb entitats de crèdit comptabilitzats per l’Ajuntament a 
31 de desembre de 2010 han pujat a 20.351.930 euros. Com 
indiquem en l’apartat 9 de l’Informe, des de l’exercici de 2006 
podem observar la deterioració de la capacitat d’endeutament de 
l’Ajuntament mitjançant els indicadors "Índex de capital viu" i 
"Estalvi net", que superen els llindars previstos en l’article 53 del 
TRLRHL. 

c) La memòria no conté el detall dels compromisos de despesa amb 
caràcter plurianual a 31 de desembre de 2010 que en el cas de les 
concessions administratives pugen a 13.085.312 euros i en el cas 
dels arrendaments financers a 563.762 euros (apartat 9). 

d) Alboraia Nou Centre Comercial, SL, va subscriure en maig de 2007 
un contracte per a la prestació del servei de promoció, construcció i 
comercialització del nou centre comercial per un import màxim de 
7.000.000 d’euros, sense que quedés garantida l’obtenció dels 
recursos necessaris per al seu finançament. El contracte ha sigut 
resolt arran de la sentència que anul·lava l’objecte social d’ANCC i 
s’han satisfet despeses en execució per un import de 790.938 euros, 
tal com indiquem en l’apartat 13.7. 

e) De la informació presentada per determinats contractistes en 
desembre de 2011 i gener de 2012, es desprén que, tal com 
expressem en l’apartat 13.11, EGUSA podria no haver comptabilitzat 
treballs realitzats a 31 de desembre de 2010. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
s’han posat de manifest, durant l’exercici objecte de fiscalització, els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

Ajuntament d’Alboraia 

a) La liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 i el Compte 
General de l’exercici de 2010 van ser tramitades i aprovades pel Ple 
fora dels terminis previstos en els articles 191.3 i 212 del TRLRHL, 
igual que en exercicis anteriors, tal com indiquem en els apartats 
5.1 i 5.2. 

b) La fiscalització prèvia de la despesa i el control financer sobre les 
societats dependents de l’Ajuntament durant l’exercici de 2010 no 
han sigut efectuats per la Intervenció, incomplint el que disposen 
els articles 213 i 220 del TRLRHL (apartat 5.3.3). 

c) L’informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària de la 
liquidació del pressupost de 2010 previst en l’article 16 del Reial 
Decret 1463/2007, en el desenvolupament de la Llei 18/2001, 
reflecteix unes necessitats de finançament de l’Ajuntament de 
3.082.525 euros, que incompleixen l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. A més a més, s’incompleixen les previsions de pla 
economicofinancer per a l’exercici 2009-2011, aprovades pel Ple el 
19 de juny de 2009 com a resultat del dèficit d’estabilitat resultant 
de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2007, de 5.109.650 
euros, tal com informem en l’apartat 5.3.5. 

d) Les previsions d’ingressos del pressupost de l’exercici de 2010 
inclouen recursos sense fonaments objectius de realització i 
s’incompleix el que disposa l’article 168.1 e del TRLRHL, tal com 
indiquem en l’apartat 6.1. 

e) Igual que en exercicis anteriors, s’ha incomplit el que disposa 
l’article 193.3 del TRLRHL en relació amb les mesures que 
l’Ajuntament haurà d’adoptar en el cas de romanent de tresoreria 
negatiu tal com indiquem en l’apartat 6.2. 

f) L’Ajuntament ha contret obligacions per una quantia superior a 
l’import dels crèdits autoritzats en el pressupost de l’exercici de 
2010 per un import conjunt d’1.030.450 euros, incomplint així el que 
disposa l’article 173.5 del TRLRHL, tal com indiquem en l’apartat 
7.1. 
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g) En la revisió dels pagaments per justificar lliurats en 2010, hem 
observat els incompliments de l’article 190 del TRLRHL que 
indiquem en l’apartat 8. 

h) Com indiquem en l’apartat 11.1, l’Ajuntament ha inclòs 
indegudament en la relació dels creditors tramesa pel Ministeri 
d’Hisenda i Administració Pública, prevista en l’article 3 del Reial 
Decret Llei 4/2012, interessos de demora per un import d’1.759.219 
euros. 

i) En la tramitació de l’expedient de reparcel·lació PAI-Vera 2, que 
analitzem en l’apartat 11.2, s’han produït incompliments legals que 
han determinat l’anul·lació judicial del projecte. A més a més s’han 
deixat d’ingressar 36.020 euros. De les actuacions examinades es 
desprenen fets que podrien ser constitutius de responsabilitat 
comptable. 

j) En l’apartat 12.5.1 detallem les despeses contretes per l’Ajuntament 
durant l’exercici de 2010 sense formalització contractual i, per tant, 
sense atendre les normes generals i als procediments de 
contractació establits en la Llei de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 

k) En els procediments negociats s’ha observat en la majoria dels 
casos un incompliment de l’article 162 de l’LCSP, relatiu a la 
negociació dels termes del contracte i a la necessitat de garantir la 
competència efectiva, ja que la sol·licitud de tres ofertes és 
merament nominal (apartat 12.5.2). 

l) El contracte de neteja i manteniment de jardins que s’analitza en 
l’apartat 12.5.2 b, considera pròrrogues automàtiques fins a la nova 
adjudicació, i incompleix així el que disposa l’article 279.1 de l’LCSP. 

m) Els contractes d’assessoria jurídica que analitzem en l’apartat 12.5.2 
d, s’haurien d’haver licitat pel procediment obert, i haver calculat el 
valor estimat del contracte segons el que estableix l’article 76 de 
l’LCSP. 

n) La modificació al contracte de concessió de la piscina coberta, 
Ciutat de l’Esport, per un import d’1.215.546 euros, va implicar un 
increment significatiu de les tarifes i una major import de la 
subvenció inicialment acordada, sense que aquesta modificació 
estigués emparada en els plecs de condicions o en raons d’interés 
públic i per a atendre les causes imprevistes, tal com indiquem en 
l’apartat 12.5.3 a. 

o) El contracte de concessió d’obra pública i gestió de la residència de 
majors de la Patacona, que analitzem en l’apartat 12.5.3 c, va ser 
subscrit amb una entitat concessionària que no reunia els requisits 
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de capacitat previstos en l’article 15.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). 
Posteriorment es va acordar la subcontractació del servei, tal com 
indiquem en el dit apartat, incomplint l’article 170 de la dita Llei. 

p) En la contractació de la seu del Consell Regulador de la Xufa que 
analitzem en l’apartat 12.5.3 d entenem que s’ha produït un 
fraccionament de l’objecte contractual, incomplint així el que 
disposa l’article 74.2 de l’LCSP. 

q) En l’apartat 12.5.4 indiquem els incompliments observats en relació 
amb els contractes menors de l’Ajuntament. 

EGUSA 

a) A 31 de desembre de 2010, el saldo de "Deutes amb entitats de 
crèdits" és d’11.506.173 euros. Aquests deutes corresponen en la 
seua pràctica totalitat a quatre préstecs concertats per EGUSA en 
els exercicis de 2006, 2007 i 2009 per al finançament de projectes i 
actuacions municipals encomanats per l’Ajuntament d’Alboraia 
sense garantir la necessària obtenció de recursos per tornar-los 
(vegeu l’apartat 13.10 a). 

 Aquests préstecs es van concertar sense sol·licitar l’autorització 
prèvia administrativa prevista en l’article 53 del TRLRHL, en estimar 
que els ingressos d’EGUSA provindrien en gran part del mercat. No 
obstant això, aquesta estimació no estava ajustada a les 
probabilitats reals d’obtenció d’ingressos, tal com s’ha posat de 
manifest des de l’exercici de 2006. Així, l’Ajuntament d’Alboraia va 
poder recórrer a l’endeutament bancari per mitjà d’EGUSA per 
finançar projectes que no podien ser finançats a càrrec dels 
pressuposts, sense sotmetre’s a la prèvia i preceptiva autorització 
administrativa. 

 El Ple de l’Ajuntament no va fiscalitzar prèviament, ni va aprovar 
dos dels quatre préstecs referits adés. D’aquesta manera ha 
incomplit el que disposa l’article 54 del TRLRHL. Cal afegir que es 
van aportar cartes de patrocini subscrites per l’alcalde anterior, 
sense atenir-se al que disposen els articles 53 i 54 del TRLRHL. 

b) EGUSA va licitar en 2005 un concurs de selecció de soci únic per al 
desenvolupament urbanístic del sector UE-2 de Port Saplaya, que va 
ser adjudicat en 2006 al Grup Mediterráneo Costa Blanca, juntament 
amb el qual es va constituir Alboraia Marina Nova, SL. Mitjançant la 
Sentència de primera instància número 247/2010, de 28 de maig, 
s’ha estimat un dels recursos presentats contra la licitació en no 
haver sigut objecte de publicitat comunitària i contradir així el que 
disposa l’article 78 del TRLCAP. Aquesta sentència ha sigut 
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recorreguda per EGUSA i a la data en què realitzem aquest treball, 
està pendent de resoldre. (Apartat 13.10 b). 

c) EGUSA va constituir en 2006 la societat Alboraia Nou Centre 
Comercial, SL (ANCC), l’objecte social de la qual consistia en la 
promoció, execució, construcció i explotació d’àrees i centres 
comercials, així com la promoció, construcció i edificació per a la 
seua posterior venda o arrendament de locals comercials. 

 Mitjançant la sentència en ferm de 18 de maig de 2009 del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es va 
declarar nul l’objecte social d’ANCC, ja que no quedava justificat en 
quina mesura la prestació del dit servei públic havia de ser prestat 
per una societat municipal (apartats 13.4 i 13.7 a). 

Tot seguit indiquem d’altres aspectes d’interés posats de manifest en el 
curs de la fiscalització efectuada: 

a) Prèviament a la construcció del centre de dia sant Cristòfol, s’hauria 
d’haver efectuat un estudi rigorós de les necessitats que calia 
satisfer o la demanda del servei, en el marc d’un pla de viabilitat i 
una avaluació realista de les prestacions econòmiques del contracte 
a fi de garantir l’equilibri contractual, tal com indiquem en l’apartat 
12.5.2 a. 

b) La construcció de la llar del jubilat, la contractació de la qual la va 
iniciar l’Ajuntament en 2009, ha comportat un cost per a la 
Generalitat, per mitjà del Pla de Confiança, d’1.857.083 euros i està 
pendent la seua finalització a la data d’efectuar aquest treball (juliol 
2012). El pressupost municipal de l’exercici 2012 no considera cap 
partida de despesa per a la seua posada en marxa, tal com 
indiquem en l’apartat 12.5.2 e. 

c) El cost de les obres per a la construcció de la seu del Consell 
Regulador de la Xufa estimat per l’Ajuntament ha sigut de 500.151 
euros i amb aquesta finalitat ha percebut de la Diputació de 
València, 208.823 euros. Si bé aquesta seu va ser inaugurada en 
febrer de 2011, a la data de realització d’aquest treball, les obres no 
s’havien rebut i la seu s’ha ubicat en un altre edifici municipal. 

d) El conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament i la 
Diputació de València en 2009 per a la construcció d’un camp de 
futbol de gespa artificial a la Patacona, preveia una aportació 
d’EGUSA de 350.000 euros, sense determinar prèviament 
l’existència de recursos per part d’aquesta societat per a atendre els 
compromisos acordats amb la Diputació ni considerar la forma de 
gestió d’aquest projecte i els ingressos que se’n deriven (apartat 
12.5.3 e). 
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 A més a més, cal tenir en compte que hi ha un altre camp de futbol 
de gespa artificial a la Ciutat de l’Esport finançat per EGUSA per una 
operació d’arrendament (apartat 13.10 c) concertada en 2005, amb 
un cost d’1.041.042 euros. 

e) El conveni per al finançament de l’obra de soterrament de la línia 3 
del metro, subscrit el desembre de 2006 amb GTP, representa un 
compromís per a EGUSA de fins a 34.095.936 euros. En l’informe de 
l’interventor del Compte General de 2006 es va posar de manifest el 
següent: "el compromís econòmic que s'adquireix amb GTP no està 
suportat amb recursos suficients en el moment de subscriure’l, de 
manera que EGUSA ha compromès una subvenció de capital sobre 
uns futurs recursos urbanístics, l’afecció de la qual ha d’estar 
prevista en el planejament i, a més, el dit compromís no s’hauria 
d’haver pres mai abans que existiren les possibles causes 
resolutòries que van posar en perill l’execució de la unitat 
d’execució UE-2" (apartat 13.5). 

 Aquest conveni, així com el que hem descrit en l’apartat anterior, 
evidencia el caràcter instrumental d’EGUSA per a l’execució de 
projectes que no podien ser finançats per l’Ajuntament. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi d’Alboraia està situat a la província de València i la seua 
població és de 22.563 habitants, segons la informació del padró 
municipal referida al primer de gener de 2011. 

La configuració política de l’Ajuntament segons els resultats comparats 
de les últimes eleccions municipals és la següent: 

 

Partit polític 2011 2007 

Partit Popular 8 11 

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) 5 7 

Unió Popular d’Alboraia (UPPA) 3  - 

Ciutadans per Alboraia (CIALBO) 2 2 

C.M. Compromís 3  - 

Bloc nacionalista  - 1 

Total 21 21 

Quadre 1 

Els òrgans de govern de l’Ajuntament són l’alcalde, la Junta de Govern 
Local i el Ple. Quant a l’organització interna i el funcionament, 
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l’Ajuntament es regeix pel que disposa El Reglament Orgànic Municipal, 
aprovat pel Ple el 30 de juny de 2008. 

A partir de la informació facilitada pel mateix Ajuntament i la base de 
dades de la Conselleria d’Administracions Públiques hem verificat que 
els ens dependents de l’Ajuntament els comptes dels quals s’integren en 
el Compte General de l’exercici de 2010, són, de manera esquemàtica, els 
següents: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadre 2 

La societat participada Empresa de Gestió Urbanística i Serveis 
d’Alboraia, SL (EGUSA), té per objecte la gestió urbanística prevista en el 
seu objecte social, tal com indiquem en l’apartat 13 de l’Informe, en el 
qual analitzem els comptes anuals i la seua situació econòmica i 
patrimonial a 31 de desembre de 2010. 

Centre de Resposta Integral d’Alboraia, SL (CRIDA) gestiona des d’octubre 
de 2009 els serveis municipals assignats per l’Ajuntament. 

A la data de realització d’aquest treball (juliol de 2012) únicament EGUSA 
i CRIDA tenien alguna activitat, mentre que les societats Empresa de 
Comunicació i Difusió d’Alboraia, SA (ECODIAL), Gestió Mixta 
d’Habitatges Socials per a Alboraia, SL i Alboraia Nou Centre Comercial, 
SL (ANCC) ha sigut dissoltes.  

Quant a la societat Alboraia Marina Nova, SL (AMN), la seua continuïtat 
es troba condicionada a la fermesa de la sentència per la qual es declara 
nul el procediment de selecció del soci únic (Grupo Mediterráneo Costa 

EGUSA, S.L.  ECODIAL, S.A. CRIDA, S.L. 

ALBORAYA MARINA, 

S.L. 

50%

GESTIÓN MIXTA DE 

VIVIENDAS DE 

ALBORAYA, S.L. 

ALBORAYA NOU 

CENTRE COMERCIAL, 

S.L. 

AYUNTAMIENTO AJUNTAMENT 

EGUSA, S.L.
100% 

ECODIAL, SA 
100% 

CRIDA, S.L. 
100% 

ALBORAIA MARINA, 
SL 
50% 

GESTIÓ MIXTA 
D’HABITATGES 
D’ALBORAIA, SL 

60%

ALBORAIA NOU 
CENTRE COMERCIAL, 

SL 
100%
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Blanca, SRL) que participa en el 50% de la societat, tal com indiquem en 
l’apartat 13.10 b. 

L’Ajuntament també participa en la Fundació Comunitat Valenciana per 
a la Promoció d’Alboraia, el patronat de la qual està format per cinc 
regidors i vuit empresaris locals. 

L’Ajuntament d’Alboraia participa en les entitats supramunicipals 
següents: 

- Consorci Provincial del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de 
Salvament de la Província de València. 

- Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord. 

- Consorci Televisió Digital Local de la Demarcació de Sagunt. 

- Entitat Metropolitana de Tractament de Residus. 

- Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics. 

Segons la memòria de 2010, la plantilla de l’Ajuntament estava formada 
per 281 treballadors, 31 dels quals eren personal eventual i alt càrrecs, 
101 funcionaris, 4 laborals fixos i 145 laborals temporals o en formació. 
Les societats municipals EGUSA i CRIDA tenien en 2010 un nombre mitjà 
de 10 i 38 empleats respectivament. 

El cap dels serveis econòmics, que no és habilitat nacional, ocupa el lloc 
de tresorer des de 2002. Del departament de Tresoreria depén el servei de 
recaptació i gestió tributària integrat per un tècnic i quatre auxiliars. 

El lloc d’Intervenció, va ser ocupat entre octubre de 2003 i abril de 2009 
per un habilitat nacional i, posteriorment, durant menys d’un any, per 
un altre habilitat amb plaça acumulada en una altra corporació. Des de 
juny de 2010, aquesta plaça està ocupada amb caràcter accidental per un 
administratiu amb titulació d'economista. Les tasques de comptabilitat i 
gestió pressupostària les realitza l’interventor, dos auxiliars i una 
administrativa. 

La Secretaria de l’Ajuntament està ocupada amb caràcter accidental per 
un tècnic de l’Ajuntament des de mitjan 2009. Abans estava ocupada per 
una habilitada nacional. Les tasques de contractació depenen de la 
Secretaria on col·laboren una tècnica d’administració general i nou 
auxiliars que realitzen d’altres funcions administratives. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l’exercici de 2010, que conté el compte del mateix 
Ajuntament i els comptes anuals de les societats mercantils de 
participació íntegrament municipal, va ser format per la Intervenció amb 
un retard de cinc mesos respecte al termini establit en l’article 212 del 
TRLRHL, sense que conste l’escrit de rendició a la Intervenció subscrit 
per l’alcalde. 

El Compte General va ser aprovat pel Ple el 26 de gener de 2012 amb un 
retard de quatre mesos respecte al termini establit en el citat precepte (1 
d’octubre). La rendició del Compte General de 2010 a aquesta Sindicatura 
de Comptes s’efectua dins del termini legal previst (31 d’octubre), si bé va 
ser aprovat pel Ple amb posterioritat. 

El retard en l’aprovació plenària del Compte General és una incidència 
habitual que es produeix en els últims exercicis. Els comptes generals de 
2006 i 2007, no van ser aprovats pel Ple fins a 2010, tot i ser formats i 
informats per la Intervenció en 2008. El Compte general de 2009 es troba 
pendent d’aprovació a la data de realització d’aquest treball. 

Aquesta dilació continuada i sistemàtica en la tramesa dels informes de 
la Intervenció del Compte General al Ple, incideix negativament en les 
funcions de control i fiscalització que té legalment encomanades aquest 
òrgan municipal. 

El Compte General de 2010 no conté els comptes anuals de les societats 
mercantils íntegrament participades (de forma indirecta per mitjà 
d’EGUSA) Alboraia Nou Centre Comercial, SL i Alboraia Marina Nova, SL, 
tal com estableix l’article 209 del TRLRHL. 

El Compte General de l’Ajuntament no conté tots els certificats de les 
entitats financeres, tal com estableix la regla 98.3 b de l'ICAL; i les 
conciliacions bancàries que s’adjunten no es troben autoritzades per 
l’interventor, tal com regula la norma. 

5.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

Resum dels aspectes més importants 

En l’annex del present Informe s’adjunten els estats financers que 
conformen el Compte General de l’Ajuntament: el balanç, el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, el compte de la liquidació del 
pressupost i la memòria, així com els comptes anuals de les societats 
mercantils íntegrament participades, que formen el Compte General de 
l’exercici de 2010. 
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La memòria de l’Ajuntament si bé conté, en termes generals, els aspectes 
prevists en l’ICAL, hauria d’incloure també la informació relativa al 
patrimoni municipal del sòl, així com la referent a exercicis futurs. 
Encara que la seua inclusió en la memòria no és preceptiva, recomanem 
que s’informe el compliment de la Llei 3/2004, quant als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

La liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 va ser aprovada el 27 de 
juliol de 2011 amb un retard de quatre mesos respecte al termini previst 
en l’article 191.3 del TRLRHL (1 de març). Aquest estat financer no s’ha 
tramés a la comunitat autònoma com estableix l’article 193.5 del 
TRLRHL, mentre que la tramesa al Ministeri d’Hisenda prevista en aquest 
article s’ha efectuat amb un retard de quatre mesos (31 de març). 

Magnituds financeres 

Ajuntament 

El quadre següent mostra les principals magnituds pressupostàries dels 
exercicis de 2009 i 2010, en euros: 

 

Magnituds pressupostàries 2010 2009 

Pressupost inicial despeses 

Pressupost inicial ingressos 

Previsions definitives despeses 

Previsions definitives ingressos 

Drets reconeguts nets 

Obligacions reconegudes netes 

Resultat pressupostari 

Resultat pressupostari ajustat 

Estabilitat pressupostària 

Romanent de tresoreria total 

Romanent de tresoreria despeses generals 

18.422.473 

20.109.408 

24.602.661 

26.289.595 

16.403.485 

17.980.507 

(1.577.022) 

(287.704) 

(3.082.525) 

(14.777.588) 

(22.069.577) 

20.109.408 

20.109.408 

29.975.812 

29.975.812 

21.133.529 

21.680.404 

(546.874) 

415.025 

(5.416.623) 

(12.348.502) 

(20.222.332) 

Quadre 3 

En els apartats 7.1 i 7.2 s’analitza el resultat pressupostari i el romanent 
de tresoreria. 

Societats participades 

En relació amb els comptes de les societats mercantils participades 
íntegrament per l’Ajuntament d’Alboraia, el quadre següent reflecteix en 
euros les xifres més significatius de l’exercici de 2010: 
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Magnituds financeres EGUSA ECODIAL (1) CRIDA ANCC (2) 

Total actiu 128.896.525  60.252  385.722  16.704  

Capital social 124.929.969  60.200  60.000  3.006  

Resultat de l’exercici  (441.184) (172.991) 53.513  819  

Fons propis 124.234.763  (140.028) 60.000  16.319  

Passiu no corrent 29.643.995  27.176  0 0 

Passiu corrent 24.612.606  173.105  325.722  385  

Total passiu 54.256.601  200.281  325.722  385  

(1) Dissolta el 23/12/2010. Actius i passiu assumits per l’Ajuntament 

(2) Acord de fusió de 30/06/2010 pendent d’inscripció registral. Fusionada amb EGUSA després de 
la sentència TSJCV deixant la mercantil sense objecte social. 

Quadre 4 

Els comptes anuals de 2010 d’EGUSA s’analitzen en l’apartat 13 de 
l’Informe. 

Comptes consolidats 

El quadre següent mostra les principals magnituds dels comptes 
consolidats de l’exercici de 2010 de l’Ajuntament d’Alboraia i les seues 
societats participades (EGUSA, ECODIAL, CRIDA, ANCC, AMN i GMVA), 
que es mostren en els estats financers consolidats inclosos en el Compte 
General, una vegada realitzats els ajusts i les eliminacions pertinents: 

 

Magnitud 2010 

Actiu 214.071.692 

Creditors a curt termini 45.542.818 

Creditors a llarg termini 57.723.435 

Resultat economicopatrimonial (3.980.384) 

Resultat pressupostari ajustat (11.116.005) 

Estabilitat pressupostària (13.198.848) 

Romanent de tresoreria total (35.526.575) 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (42.488.721) 

Quadre 5 

A la vista de les magnituds anteriors indicades en l’informe de 
l’interventor del Compte General de l’exercici de 2010, advertim que hi 
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ha un desequilibri economicofinancer molt greu i que els òrgans 
competents haurien d’adoptar les mesures que pertoquen. 

5.3 Informació al Ple de l’Ajuntament 

5.3.1 Execució pressupostària i moviment de la Tresoreria 

L’article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l’Entitat trametrà 
al Ple de l’Ajuntament, per mitjà de la Presidència, la informació de 
l’execució dels pressuposts i del moviment de la Tresoreria amb la 
periodicitat que el Ple determine. Les regles 105 i següents de l’ICAL 
concreten el contingut de la informació que ha subministrar al Ple i la 
base d’execució 55a del pressupost de 2009 (prorrogada per a 2010) indica 
l’obligació de trametre semestralment amb caràcter potestatiu per al 
primer trimestre. 

Hem comprovat que s’ha tramés al Ple, fora del termini previst 
legalment, la informació que resulta preceptiva corresponent al segon 
semestre de l’exercici de 2010, juntament amb la liquidació del 
pressupost de 2010. 

5.3.2 Inventari de béns 

Quant a la informació relativa a l’inventari de béns, hem comprovat que 
l’última rectificació de la qual va tenir coneixement el Ple va ser la 
corresponent als exercicis de 1997 i 1998, en sessió plenària de 29 de 
juliol de 1999. Per tant, l’Ajuntament no ha complit el que disposa 
l’article 33 del Reial Decret 1372/1986, que estableix que l’inventari 
s’haurà d’actualitzar anualment i comprovar-lo sempre que es renove la 
corporació. La composició política de la Corporació s’ha renovat en els 
exercicis de 2003, 2007 i 2011. 

5.3.3 Informes de la Intervenció 

La Intervenció no ha exercit en 2010 el control financer previst en 
l’article 220 del TRLRHL i en la base 53a del pressupost, respecte a les 
quatre entitats dependents amb participació íntegra de l’Ajuntament. No 
ha quedat constatació de la realització de la fiscalització prèvia limitada 
en exercici de la funció interventora regulada en els articles 213 i 
següents del TRLRHL. 

Pel que fa als advertiments formulats per l’interventor, n’hem verificat 
un per incompliment del procediment previst en l’LCSP en la 
contractació de les festes patronals de 2010, que es va resoldre per decret 
de l’Alcaldia i va ser comunicat al Ple de la Corporació. 
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5.3.4 Morositat en operacions comercials 

Hem verificat que s’emeten els informes trimestrals de morositat 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials i es 
comuniquen degudament al Ministeri d’Economia i Hisenda. No obstant 
això, sols s’ha elevat al Ple l’informe del segon trimestre de 2011, i s’ha 
incomplit allò que preveuen els articles 4.4 i 5.4 de la dita Llei. 

5.3.5 Estabilitat pressupostària 

D’acord amb l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats 
locals. L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat correspon a 
la Intervenció de l’Ajuntament. 

Pel que fa a l’avaluació de l’estabilitat pressupostària de l’exercici de 
2010, hem verificat l’existència d’informes de la Intervenció en 
l’elaboració, modificació i liquidació del pressupost. Segons aquest últim, 
l’Ajuntament presenta una necessitat de finançament, calculat en 
termes de comptabilitat nacional SEC-95, de 3.082.525 euros, raó per la 
qual s’hi ha incomplit l’objectiu d’estabilitat en 2010. L’esmentat informe 
es va posar en coneixement del Ple de la Corporació el 20 de juliol de 
2011 i degudament comunicat a la Direcció General de Coordinació 
Financera. 

En l’informe de la Intervenció del Compte General de l’exercici de 2010, 
també figura el càlcul del compliment d’estabilitat pressupostària a 
escala consolidada, que indica unes necessitats de finançament de 
13.198.848 euros. 

Cal afegir que l’informe de l’interventor sobre la liquidació de l’exercici 
de 2007, emès el desembre de 2008 va posar de manifest l’existència d’un 
dèficit d’estabilitat de l’exercici de 5.109.650 euros, que va comportar la 
necessitat d’elaborar un pla economicofinancer per al període 2009-2011, 
aprovat pel Ple de 19 de juny de 2009. No consta que el dit pla fos 
comunicat a la Direcció General de Coordinació Financera de les Entitats 
Locals, segons exigeix l’article 21.3 del Reial Decret 1463/2007, ni publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província, tal i com indica l’article 26 de 
l’esmentat Reial Decret. 

Els informes de seguiment del dit pla en els exercicis de 2009 i 2010, 
elaborats per la Intervenció en novembre de 2010 i setembre de 2011, 
posen de manifest l’incompliment del dit pla i van ser degudament 
comunicats al Ple de la Corporació en els mesos següents. La 
comunicació de l’informe de l’exercici de 2009, a la Direcció General de 
Coordinació Financera de les Entitats Locals es va demorar en més de 
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nou mesos respecte al termini previst en l’article 22 del Reial Decret 
1463/2007. 

6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Pressupost inicial 

A l’empara de la previsió legal de l’article 169.6 del TRLRHL, el pressupost 
de l’exercici de 2009 es va considerar prorrogat per a l’exercici 
pressupostari 2010. D’aquesta manera les previsions d’ingressos en els 
dos exercicis van ser de 20.109.408 euros, mentre que les previsions de 
despeses de 2010 s’ajustaren a la baixa, en un 8,4% fins a situar-se en 
18.422.473 euros. 

En relació amb l’estructura del pressupost de despeses de 2010, 
observem la importància del Capítol 1, "Despeses de personal", que 
representa un 44% del total; i del Capítol 2, "Despeses de funcionament", 
que representa un 36% del pressupost de l’exercici. No hi ha dotació 
pressupostària per al Capítol 6, "Inversions reals". 

Quant a l’estructura del pressupost d’ingressos destaca la baixa execució 
del Capítol 2, "Impostos indirectes", amb tan sols el 3,7%, igual que en els 
exercicis anteriors que han oscil·lat entre un 5% i un 10% del nivell 
previst. Concretament les previsions inicials de 2010 van ser de 2.049.125 
euros, mentre que únicament es van liquidar drets per 75.709 euros. 

Com indica l’informe de la Intervenció sobre el pressupost prorrogat de 
2010, les previsions d’ingressos inclouen recursos sense fonaments 
objectius de realització per un import de 4.059.502 euros, raó per la qual 
el pressupost no es presenta efectivament anivellat i s’incompleix així el 
que disposa l’article 168.1 e del TRLRHL. Aquesta inadequada estimació 
d’ingressos que s’ha produït, si més no, des de l’exercici de 2005, també 
ha permès el reconeixement de les obligacions sense finançament 
suficient i, per tant, els resultats pressupostaris negatius recurrents. 

La deterioració de la situació financera i pressupostària de l’Ajuntament 
en els últims exercicis ha sigut advertida en els respectius informes de la 
Intervenció de la liquidació del pressupost. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

La pròrroga del pressupost va ser acordada mitjançant el Decret de 
l’Alcaldia de 17 de gener de 2010. Hem analitzat les bases d’execució del 
pressupost que són les de l’any anterior, i hem comprovat que en termes 
generals contenen totes les matèries previstes en l’article 9.2 del Reial 
Decret 500/1990. 

Igual que en exercicis anteriors, s’ha incomplit el que disposa l’article 
193.3 del TRLRHL en relació amb la necessitat d’aprovar el pressupost de 
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l’exercici de 2010 amb un superàvit no inferior al romanent de tresoreria 
negatiu resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2008, en 
no haver-se pogut adoptar les mesures previstes en els apartats 1 i 2 del 
dit article. Vegeu l’evolució del romanent de tresoreria negatiu dels 
últims exercicis en l’apartat 7.2. 

7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

En l’estat de liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, que s’adjunta 
com a annex, s’inclou el càlcul del resultat pressupostari per un import 
negatiu d’1.577.022 euros. El quadre següent mostra aquest càlcul 
comparat amb el de l’exercici anterior: 

Quadre 6 

Una vegada practicats els ajusts previstos en l’article 97 del Reial Decret 
500/1990, en funció de les diferències de finançament derivades de les 
despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici de 2010 puja a un import negatiu de 287.704 euros, a diferència 
de l’exercici anterior que va ser positiu en 415.025 euros. 

No obstant això, en la revisió de les desviacions de finançament 
calculades per l’Ajuntament, hem observat errors de càlcul deduïts de 
l’aplicació comptable amb incidència en les desviacions positives i 
negatives de finançament de l’exercici per un import net negatiu de 
2.028.103 euros. Per tant, el resultat pressupostari ajustat, una vegada 

 
Drets 

reconegut 
nets 2010 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2010 

Resultat 
pressupostar

i 2010 

Resultat 
pressupostar

i 2009 

% 
2010/2009 

a. Operacions corrents 13.448.541 14.636.222 (1.187.681) (3.376.056) 64,8% 

b. D’altres operacions no financeres 2.949.577 2.441.149 508.428 (379.622) 233,9% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 16.398.118 17.077.371 (679.253) (3.755.679) 81,9% 

2. Actius financers 5.367 1.000 4.367 (55.654) 107,8% 

3. Passius financers 0 902.136 (902.136) 3.264.459 (127,6%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 16.403.485 17.980.507 (1.577.022) (546.874) (188,4%) 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria per a despeses generals 0 0 0,0% 

5. Desviacions de finançament negatives  1.468.615 982.568 49,7% 

6. Desviacions de finançament positives  179.297 20.669 767,5% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (287.704) 415.025 (169,3%) 
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corregits els errors anteriors pujaria a un import negatiu de 2.315.807 
euros. 

Per a una adequada interpretació del resultat pressupostari també hem 
de tenir en compte que l’Ajuntament ha comptabilitzat despeses de 
l’exercici de 2010 sense consignació pressupostària en el compte 413, 
"Creditors pendents d’aplicar a pressupost", per 476.510 euros. Així 
mateix, hem comprovat l’existència de despeses imputables al 
pressupost i no comptabilitzades en dit compte per un import conjunt de 
429.629 euros. 

Finalment, en la conciliació dels comptes deutors i creditors entre 
l’Ajuntament i EGUSA, hem comprovat que l’Ajuntament no ha registrat 
obligacions contretes en 2010 per 124.311 euros. 

Per tant, l’Ajuntament hauria contret obligacions per una quantia 
superior a l’import dels crèdits autoritzats en el pressupost de l’exercici 
2010, per un import conjunt d’1.030.450 euros, incomplint-se així el que 
disposa l’article 173.5 del TRLRHL, tot això sense perjudici d'altres 
possibles ajustos que se'n poguessen derivar en el cas que la fiscalització 
s’hagués estès a altres àrees de treball. 

7.2 Romanent de tresoreria 

El quadre següent mostra el càlcul detallat del romanent de tresoreria de 
l’Ajuntament d’Alboraia corresponent a l’exercici de 2010 comparant-lo 
amb el de l’exercici anterior: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2010 2009 % 
2010/2009

1.(+) Fons líquids 3.175.159 2.354.567 34,8% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 10.427.361 10.726.719 (2,8%)

(+) Del pressupost corrent 2.190.325 2.716.916 (19,4%)

(+) De pressupostos tancats 8.146.322 7.910.350 3,0% 

(+) D’operacions no pressupostàries 86.098 94.837 (9,2%)

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva (4.616) (4.616) 0,0% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 28.380.108 25.429.788 11,6% 

(+) Del pressupost corrent 6.058.636 6.330.097 (4,3%)

(+) De pressupostos tancats 16.783.927 14.474.205 16,0% 

(+) D’operacions no pressupostàries 5.538.295 4.626.236 19,7% 

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 750 750 0,0% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) (14.777.588) (12.348.502) 19,7% 

II. Saldos de cobrament dubtós 6.950.786 6.653.265 4,5% 

III. Excés de finançament afectat 341.204 1.220.566 (72,1%)

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I - II - III) (22.069.578) (20.222.332) (9,1%)

Quadre 7 

El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici de 2010, 
que s'ha vist reduït en un 9,1% respecte a l’exercici anterior, va pujar a 
un import negatiu de 22.069.578 euros. 

Romanent de tresoreria d’exercicis anteriors 

El deteriorament de la situació financera de l’Ajuntament d’Alboraia es 
mostra en el quadre següent el romanent de tresoreria per a despeses 
generals i el saldo del compte 413, "Creditors per obligacions contretes 
sense consignació pressupostària", dels últims cinc exercicis, que 
s’apleguen en els respectius informes de la liquidació de pressupost 
emesos per l’interventor. 
 

Quadre 8 

Si bé els informes de la Intervenció indicaven des de la liquidació del 
pressupost de 2003 la necessitat d’adoptar les mesures necessàries per a 

Concepte 2006 2007  2008  2009  2010  

Romanent tresoreria  (10.761.596) (13.199.224) (19.343.307) (20.222.332) (22.069.577)

Compte 413 2.134.297 2.627.357 3.932.668 4.561.506  4.995.354 
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millorar i equilibrar la situació financera i patrimonial de l’Ajuntament, 
el Ple no va aprovar cap pla economicofinancer fins al 19 de juny de 2009 
per als exercicis compresos entre 2009 i 2011, com a resultat del que 
disposa l’article 19 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària. No obstant 
això, com indiquen en l’apartat 5.3.5 no s’han complit els objectius 
previstos en el dit pla. 

Cal destacar la importància de l’evolució de les despeses de personal en 
el període comprès entre 1994 i 2008 (aproximadament de 2.000.000 a 
9.000.000 d’euros) que es van veure incrementades en un 450%, tal com 
expressa el pla economicofinancer i els informes de la Intervenció dels 
comptes generals dels exercici de 2009 i 2010. En aquests informes es 
manifestava la necessitats d’adoptar mesures urgents per a solucionar la 
magnitud del dèficit pressupostari. 

Càlcul del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2010 

En el càlcul del romanent de tresoreria, l’Ajuntament no ha inclòs els 
pagaments pendents d’aplicació definitiva per un import de 3.772.901 
euros que corresponen a obligacions no comptabilitzades per despeses 
realitzades en l’exercici de 1999 i anteriors. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre l’adequat càlcul del 
romanent de tresoreria al tancament de l’exercici, tot seguit indiquem 
les incidències següents: 

- L’Ajuntament hauria de revisar l’adequada comptabilitat dels 
saldos deutors de pressuposts tancats tenint en compte que hem 
observat l’existència de drets reconeguts per subvencions de forma 
incorrecta i diferències de conciliació per subvencions concedides 
per la Generalitat, que caldria regularitzar. L’efecte net de les 
subvencions comptabilitzades inadequadament minvaria el 
romanent de tresoreria en 58.750 euros. 

- L’estimació dels drets de difícil o impossible recaptació efectuada 
per l’Ajuntament, segons el que preveu la base 52a d’execució del 
pressupost, s’hauria de revisar d’acord amb el que ordena l’article 
103 del Reial Decret 500/1990, tenint en compte l’alta antiguitat dels 
saldos deutors comptabilitzats i els baixos percentatges de 
cobrament, tal com manifesten els informes de la Intervenció. 

- Per raó dels errors de càlcul de les desviacions de finançament que 
comentem en l’apartat 7.1, les desviacions acumulades positives de 
l’exercici s’haurien d'incrementar en 2.043.653 euros, per la qual 
cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals s’hauria de 
disminuir en aquest import. 

L’efecte conjunt dels ajusts anteriors es traduiria en una minoració del 
romanent de tresoreria per a despeses generals en almenys 2.102.403 
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euros, sense perjudici dels ajusts que derivarien de la revisió dels 
percentatges de dotació de cobrament dubtós i de la depuració de saldos 
deutors per subvencions. D’aquesta manera resultaria un romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu de 24.171.981 euros. 

Per a una adequada interpretació del romanent de tresoreria cal tenir en 
compte que a 31 de desembre de 2010, l’Ajuntament havia contret 
obligacions sense consignació pressupostària per un import de 4.995.354 
euros que es trobaven comptabilitzades en el compte 413, "Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost", tal com indica l’informe de 
l’interventor de la liquidació del pressupost de 2010. 

Hem comprovat que hi ha despeses pressupostàries que no han sigut 
comptabilitzades en el compte 413, per un import conjunt de 670.847 
euros. En la conciliació dels comptes deutors i creditors entre 
l’Ajuntament i EGUSA, també hem comprovat que l’Ajuntament no havia 
registrat obligacions de pagament a 31 de desembre de 2010 per un 
import de 190.199 euros. 

Per tant i, sense perjudici d’altres ajusts que poguessen derivar en el cas 
que la fiscalització s’havia estès a d’altres àrees de treball, a 31 de 
desembre de 2010, l’Ajuntament hauria contret obligacions sense 
consignació pressupostària o al marge del pressupost per un import de 
5.856.400 euros. El romanent de tresoreria resultant de practicar les 
correccions anteriors seria d’un import negatiu de 30.028.381 euros. 

Aquesta magnitud de caràcter pressupostari representa l’acumulació de 
resultats pressupostaris negatius d’exercicis anteriors i, per tant, mostra 
les dificultats de finançament pressupostari posades de manifest en les 
respectives liquidacions del pressupost dels últims exercicis. La totalitat 
dels drets liquidats en el pressupost de 2010 per 16.403.485 euros, tan 
sols cobriria el 54,6% del romanent corregit. 

8. TRESORERIA 

Tresoreria 

Els fons líquids de tresoreria a 31 de desembre de 2010, tal com figuren 
en el romanent de tresoreria han pujat a 3.175.159 euros. 

En la revisió efectuada en aquesta àrea hem observat certes deficiències 
en el procediment de gestió de tresoreria que evidencien un inadequat 
sistema de control intern i supervisió, així com una comptabilitat 
deficient. Hem observat que les conciliacions bancàries a més de no estar 
signades per l’òrgan responsable contenen errors i inclouen partides 
conciliatòries de prolongada antiguitat. Recomanem que es realitzen 
conciliacions periòdiques tal i com va indicar l’informe de l’interventor 
de l’exercici de 2004. 
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L’Ajuntament ha regularitzat algunes de les deficiències manifestades en 
fase de realització de treball de camp. 

Pagaments per justificar 

Tal com indica el preàmbul de l’ICAL, les provisions de fons per a 
pagaments per justificar tenen caràcter de fons públics i han de formar 
part integrant de la Tresoreria de l’Entitat fins que l’habilitat o el caixer 
pague als creditors finals. 

Les normes reguladores del procediment d’expedició i justificació dels 
pagaments per justificar de l’Ajuntament es troben contingudes en la 
base d’execució 34a del pressupost. Durant l’exercici pressupostari de 
2010, s’han lliurat 55 ordres de pagaments per justificar per un import 
conjunt de 71.832 euros. 

A fi de verificar si el procediment seguit per l’Ajuntament en el 
lliurament i justificació d’aquests pagaments s’adequa al que estableix 
l’article 190 del TRLRHL, desenvolupat pel Reial Decret 500/1990, hem 
seleccionat una mostra de deu lliuraments de pagament expedits en 
2010, i n’hem observat els aspectes següents: 

- En sis comptes justificatius existeixen despeses per un import 
conjunt de 1.881 euros que no s’han aplicat a la finalitat específica 
prevista en els preceptius lliurament tal i com indica l’interventor. 
En un compte s’han presentat justificants per 1.750 euros, 
inadequadament formalitzats. En dos comptes s’han presentat 
factures expedides amb anterioritat als respectius lliuraments per 
3.617 euros. 

- En sis casos s’han presentat els comptes justificatius en un termini 
notablement superior a tres mesos. En un cas s’ha expedit un 
lliurament de fons per justificar sense que s’hagués justificat el 
lliurament anterior (article 190.2 del TRLRHL). 

- En un cas el compte justificatiu es va presentar amb posterioritat al 
31 de desembre de 2010, contravenint la base 34a d’execució del 
pressupost. 

En alguns casos també hem observat deficiències en la documentació 
que consta en els respectius expedients com ara la falta de proposta de 
despesa i el document de retenció del crèdit, justificants que no es 
troben visats pel responsable de la despesa i, en un cas, no consta 
l’informe de l’interventor. 

Finalment cal indicar que en 40 dels 55 comptes justificatius presentats 
no consta que hagen sigut aprovats per l’Alcaldia, incomplint el que 
regula la base 34a del pressupost. 
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9. DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT I D’ALTRES DEUTES I 
COMPROMISOS FINANCERS 

Deutes amb entitats de crèdit 

A 31 de desembre de 2010, els deutes amb entitat de crèdit a curt i llarg 
termini que figuren en el balanç de l’Ajuntament pujaven a 20.351.930 
euros, 16.495.355 dels quals corresponen a préstecs i 3.856.575 euros a 
pòlisses de crèdit. 

En l’estat del deute  expressat en la memòria de l’Ajuntament consten  
els préstecs anteriors a més d’un saldo creditor de l’Estat en concepte de 
devolució diferida de la participació de tributs per un import de 448.036 
euros. 

Els préstecs van ser concertats entre 2001 i 2006, excepte dos per un total 
de 4.000.000 d’euros que van ser subscrits en virtut del que estableix el 
Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i 
urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes 
pendents de pagament amb empreses i autònoms. 

En el quadre següent es mostra l’evolució dels indicadors "Índex de 
capital viu" i "Estalvi net de l’Ajuntament", tal com es defineixen en 
l’article 53 del TRLRHL, relatiu al règim d’autorització de les operacions 
de crèdit a llarg termini: 

 

Exercici 

Índex de capital viu 

Estalvi net 
% Excés 

endeutament 

2006 124,96% 2.054.064 (4.246.448) 

2007 131,89% 2.923.615 (5.458.417) 

2008 125,39% 2.156.907 (4.623.316) 

2009 161,27% 6.804.987 (4.212.409) 

2010 154,30% 5.958.081 (2.044.780) 

Quadre 9 

Com podem observar en el quadre anterior, l’"Índex de capital viu" 
mesurat en termes de volum total de capital viu de les operacions de 
crèdit vigents, excedeix el 110% dels ingressos corrents liquidats o 
meritats en l’exercici anterior. A més a més, l’"Estalvi net" és negatiu i 
està entès tal com el defineix l’article 53.1 del TRLRHL. 

Els dos indicadors evidencien la deterioració de la capacitat 
d’endeutament de l’Ajuntament en els últims exercicis, així com la 
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necessitat de sol·licitar les autoritzacions administratives previstes en 
l’article 53 del TRLRHL per a concertar operacions de crèdit. Després de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2006 amb un estalvi net negatiu, 
l’Ajuntament hauria d’haver aprovat un pla de sanejament financer, tal 
com estableix l’article 53.1 de la dita Llei. 

Per tot això i tal com indica l’apartat 13.10, a partir de l’exercici de 2006 
les necessitats de finançament de l’Ajuntament es van efectuar per mitjà 
de la societat EGUSA, ja que s’entenia que aquesta societat no es trobava 
subjecta al que disposa l’article 53 del TRLRH. 

Quant a açò, projectes municipals com ara la construcció del centre de 
dia sant Cristòfol, la central d’emergències per a la Policia Local o la 
gespa artificial del camp de futbol de la Patacona, han sigut executats per 
EGUSA i finançats amb operacions de crèdit contractades per aquesta 
societat per un import conjunt de 6.091.942 euros, sense sotmetre’s als 
requisits legals previstos en el referit article 53. 

Contractes d’arrendament financer 

En la revisió efectuada hem comprovat l’existència d’obligacions 
reconegudes per diversos contractes d’arrendament subscrits en els 
exercicis de 2007, 2008 i 2009 per a la prestació de serveis municipals i 
subministraments com ara la instal·lació de contenidors soterrats per a 
recollida de residus, enllumenat elèctric, ordinadors i serveis informàtics 
per un import conjunt d’1.148.225 euros. 

Aquests contractes, qualificats jurídicament com a arrendament, 
contenen els elements essencials previstos en la normativa vigent per 
l’Ajuntament per a qualificar-los com a arrendament financer. Aquestes 
operacions d’arrendament financer, mentre es consideren operacions de 
crèdit en els termes que preveu l’article 49 del TRLRHL, haurien de 
sotmetre’s a l’article 53 de la dita Llei. 

A més a més, el balanç a 31 de desembre de 2010 hauria de reflectir els 
passius financers derivats d’aquestes operacions per un import conjunt 
de 563.762 euros. 

Contractes de concessió d’obra pública 

Per a la construcció i explotació del poliesportiu de la Patacona i la 
piscina Ciutat de l’Esport, els contractes dels quals analitzem en l’apartat 
12.5.3, l’Ajuntament va subscriure en 2006 dos contractes de concessió 
d’obra pública pel quals es comprometia a satisfer en un termini de 25 
anys prestacions econòmiques per 5.915.301 euros i 7.318.367 euros, 
respectivament. 
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En la mesura que aquests compromisos a llarg termini constituïsquen un 
deute financer per a l’Ajuntament haurien de ser presos en consideració 
en el càlcul total de les seues necessitats financeres. 

Convenis amb creditors 

Finalment, per a calcular adequadament les necessitats financeres de 
l’Ajuntament, caldria tenir en compte els convenis subscrits amb els 
principals creditors de l’Entitat per a refinançar el deute. El deute total 
compromès en els cinc convenis subscrits en febrer de 2011, que inclou 
el principal i interessos de demora, ha sigut per un import de 15.818.855 
euros. 

A 31 de desembre de 2010 no havien sigut comptabilitzats en el 
corresponent compte creditor del balanç els interessos de demora 
estimats per l’Ajuntament a aqueixa data, per un import total d’1.759.219 
euros. 

Passius financers consolidats 

El saldo de "Creditors a curt i llarg termini" que mostra el balanç 
consolidat de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2010, ha pujat a 
103.266.251 euros i presenta el detall següent: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quadre 10 

A aquest saldo creditor caldria sumar els compromisos financers i 
passius no comptabilitzats ni per l’Ajuntament ni per EGUSA que 
comentem en els distints apartats de l’Informe i que mostra el quadre 
següent amb un import conjunt total de 25.483.233 euros: 
  

Entitats Saldo 31-12-2010 

Ajuntament 50.850.768 

EGUSA 54.303.886 

Resta filials 526.003 

Eliminacions (2.414.406) 

Total 103.266.251 
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Apartat 
informe 

Concepte Passius a 
31-12-2010 

Compromisos 
a 31-12-2010  

7.2 Despeses no comptabilitzades a 31/12/2010 de l’Ajuntament 178.584  

9 Pagaments pendents arrendaments financers de l’Ajuntament 563.762   

9 Interessos demora generats fins al 2010 de l’Ajuntament 1.759.219   

13.10 Retrocés ingressos venda participacions GMCB (EGUSA) 4.686.960 

13.10 Arrendament camp futbol Ciutat de l’Esport (EGUSA) 332.559 

13.11 Interessos demora 31/12/10 certificacions de GTP (EGUSA) 1.423.123  

12.5.3 a) Subvenció concessió de la piscina Ciutat de l’Esport (1)  7.724.011

12.5.3 b) Subvenció concessió de la piscina poliesportiu Patacona (2)  5.361.301

12.5.3. e) Conveni amb la Diputació camp futbol gespa artificial Patacona   350.000

13.11 Compromís per obra pendent de certificar GTP (EGUSA)  2.626.660

13.11 Treballs rebuts el deute dels quals no està comptabilitzat (EGUSA)  479.054

Total a 31-12-2010 8.944.207 16.541.026

(1) La subvenció prevista en el modificat de desembre de 2008 que s’ha d’abonar en 25 anys. 
 

(2) La subvenció prevista en el contracte de concessió és de 5.914.301 euros que s’ha d’abonar en 25 anys. 
S’han restat les obligacions de 2009 i 2010 registrades en la comptabilitat per un total de 554.000 euros. 

Quadre 11 

10. CONTROL FORMAL DELS ENS QUE EN DEPENEN 

En el quadre següent es resum la informació bàsica relativa a les 
societats mercantils dependents de l’Ajuntament, ja siga de forma 
directa o indirecta per mitjà d’EGUSA: 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alboraia. Exercici de 2010 

35 

Denominació Any 
creació 

Capital 
social 

Participació 
Ajuntament Objecte social 

EGUSA, SL 2002 124.929.969 100% 

La promoció, preparació i gestió del 
sòl i el desenvolupament de 
programes de promoció 
d’habitatges i centres comercials, 
així com la gestió de qualsevol 
servei públic previst per la 
Corporació, dins del terme 
municipal d’Alboraia. 

CRIDA, SL 2009 60.000 100% Gestió de serveis de titularitat 
municipal.  

ECODIAL, SA 2004 (1) 60.000 100% 
Promoció i gestió dels mitjans de 
comunicació de l’Ajuntament 
d’Alboraia.  

Alboraia Nou Centre 
Comercial, SL 

2006 (2) 3.006 100% EGUSA 

Promoció, execució, construcció i 
explotació d’àrees i centres 
comercials, així com la promoció, 
construcció i edificació per a la 
seua posterior venda o 
arrendament de locals comercials.  

Gestió Mixta d’Habitatges 
Socials per a Alboraia, SL 

2006 (3) 460.200 
60% EGUSA 
40% IVVSA 

Totes les actuacions relacionades 
amb els fins urbanístics dels 
sectors denominats S1 i S2 
d’Alboraia. 

Alboraia Marina Nova, SL 2006 60.000 

50% EGUSA 

50% Grup 
Mediterrani 
Costa Blanca 

Promoció, execució, construcció i 
explotació d’àrees i centres 
comercials, així com la parcel·lació 
i reparcel·lació accessòries i la 
promoció, construcció i edificació 
per a la seua posterior venda o 
arrendament de locals comercials.  

(1) Dissolta el 23/12/2010. 
 

(2) Acord de fusió amb EGUSA de 30/06/2010 després sentència TSJCV deixant la mercantil sense 
objecte social. 
 

(3) Acord de dissolució de 28/06/2012. 

Quadre 12 

Com a resultat de la revisió efectuada dels requisits formals del comptes 
anuals de les societats dependents de l’Ajuntament d’Alboraia de 
l’exercici de 2010, que adjuntem com a annex, s’han posat de manifest 
les incidències següents: 

- Els comptes anuals d’ECODIAL i ANCC no han sigut signats pels 
administradors, incomplint així el que disposa l’article 253.2 del 
Reial Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Societats de Capital. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alboraia. Exercici de 2010 

36 

- Els acords de formulació i aprovació dels comptes anuals de 2010 
d’ANCC no consten en l’expedient; només hi consta l’acta de la 
Junta General d’EGUSA de 30 de juny de 2010 en la qual s’acorda la 
seua fusió amb ANCC i l’escriptura pública de fusió de 6 d’octubre 
de 2010 que es troba pendent d’inscripció registral. 

- L’acta de formulació dels comptes anuals d’ECODIAL formulada per 
la seua comissió liquidadora el 25 de març de 2011, es troba 
pendent de signar per dos dels seus tres membres. 

- Amb caràcter general, els balanços i els comptes de pèrdues i 
guanys no contenen notes de remissió a la memòria, i que les 
memòries no contenen informació relativa a l’aplicació del principi 
d’empresa en funcionament. Aquesta informació que falta és molt 
important tenint en compte la incertesa derivada de la precària 
situació financera de l’Ajuntament i de les pròpies societats 
participades. 

- La memòria d’EGUSA informa que no hi ha cap risc important que 
puga afectar la seua continuïtat quan el principi d’empresa en 
funcionament està condicionat pels fets o les incerteses que 
analitzem en l’apartat 13.9 de l’Informe. 

11. FETS POSTERIORS 

11.1 Mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a proveïdors 

El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, determina les obligacions 
d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

En compliment del que disposa l’article 3 de l’esmentat Reial Decret Llei, 
l’Ajuntament va trametre el 14 de març de 2012 per via telemàtica al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP), una relació 
certificada signada electrònicament per l’interventor de totes les 
obligacions pendents de pagament de factures registrades abans del 
primer de gener de 2012, que reunien els requisits previstos en l’article 2 
de la dita norma. 

En aquesta relació inicial es van incloure les factures pendents de 
pagament del mateix Ajuntament i de les societats que en depenen per 
un import conjunt de 24.933.801 euros. 

La dita relació va ser modificada posteriorment i tramesa al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques dins del termini límit concedit 
que va finalitzar el 6 de juliol de 2012. Les obligacions pendents de 
pagament finalment comunicades pujaren a 25.841.462 euros, 25.619.381 
dels quals corresponien a l’Ajuntament, 125.659 a EGUSA, 15.974 a 
ECODIAL i 80.448 a CRIDA. 
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Hem comprovat que a 31 de desembre de 2010, les obligacions pendents 
de pagament a càrrec de l’Ajuntament que no havien sigut imputades al 
pressupost pujaven a 3.207.022 euros, 3.044.313 dels quals estaven 
comptabilitzats en el compte 413 i 162.709 euros no havien sigut 
comptabilitzats. 

Les obligacions pendents de pagament de l’Ajuntament inclouen el deute 
contret en exercicis anteriors amb els cinc principals creditors per un 
import conjunt de 16.281.402 euros. En març de 2011, l’Ajuntament va 
subscriure amb aquests creditors convenis d’ajornament i fraccionament 
de deutes per al pagament consegüent. En aquests convenis es va 
acordar que l’import del deute principal inclouria les factures d’exercicis 
anteriors i els interessos acordats per l’endarreriment en el pagament a 
31 de desembre de 2010, per un total de 15.818.885 euros (apartat 9). Hem 
comprovat que l’import dels interessos acordats en els convenis com a 
major import del deute, per un total d’1.759.219 euros, ha estat inclòs en 
la relació de pagaments. 

D’acord amb el que disposa l’article 3.1 a del Reial Decret Llei 4/2012, les 
obligacions pendents de pagament acollides al mecanisme extraordinari 
de finançament, no han d'incloure els interessos de demora. L’article 9 
de la dita norma preveu que l’abonament a favor del contractista 
comportarà l’extinció del deute contret pel principal i els interessos. Per 
tant, l’Ajuntament no hauria d’haver inclòs els interessos de demora per 
1.759.219 euros en la relació comunicada al MHAP per al seu pagament 
posterior. Quant a això, l'Ajuntament manifesta i acredita en fase 
d'al·legacions que s'ha produït un error de fet i que ha adoptat les 
mesures legals necessàries per tal de restituir els pagaments efectuats 
indegudament. 

Pel que fa al pla d’ajust previst en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, 
cal dir que en març de 2012 l’interventor va informar desfavorablement i 
indicava que “no seria possible assumir la càrrega financera de l’operació 
d’endeutament prevista a deu anys, per un import de 25.500.000 euros, i 
expressava la insuficiència de les mesures previstes en el pla d’ajust per 
a garantir la prestació dels serveis municipals bàsics si no van 
acompanyades de mesures addicionals de reducció de la despesa o 
generació d’ingressos”. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de març de 2012, va acordar 
comunicar al MHAP la impossibilitat d’aprovar el referit pla d’ajust i 
sol·licitar una ampliació del termini de l’operació d’endeutament fins a 
vint anys. Una vegada valorat el pla d’ajust i la sol·licitud efectuada al 
MHAP, va ser comunicada a l’Ajuntament la seua valoració desfavorable. 

Per tant, l’Ajuntament s’haurà d’atendre al que disposa l’Ordre 
HAP/1465/2012/, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa el procediment 
i les condicions de retenció de la participació en els tributs de l’Estat de 
les entitats locals que no concerten les operacions d’endeutament. 
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A la data de realització del treball de camp (juliol de 2012), l’Ajuntament 
havia rebut certificats de pagament de les entitats financeres pagadores 
per un import total de 18.221.490 euros, en virtut del que preveu l’article 
9 del Reial Decret Llei 4/2012. 

11.2 PAI Vera-2. Cessió del 10% d’aprofitament tipus 

El 21 d’octubre de 2004, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el projecte de 
reparcel·lació presentat inicialment el 30 d’abril de 2004 per l’agent 
urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Vera-2 i modificat 
posteriorment el 21 d’octubre, en el qual s’acorda una valoració del 10% 
d’aprofitament tipus a favor de l’Ajuntament de 2.740.575 euros, 
considerant un valor per metre quadrat de 163,91 euros. 

La contraprestació satisfeta a l’Ajuntament es va efectuar mitjançant 
quatre pagaments en metàl·lic per un import conjunt d’1.833.087 euros 
(tres realitzats abans de la presentació del projecte) i un pagament en 
espècie valorat en 871.468 euros, que es va dur a terme amb l’assumpció 
per part de l’agent urbanitzador del pagament del preu d’un camp de 
terra adquirit per l’Ajuntament. En total, el pagament efectuat segons les 
comprovacions fetes per aquesta Sindicatura va ser de 2.704.555 euros. 

Contra el dit Acord plenari d’aprovació del projecte de reparcel·lació es 
va interposar un recurs contenciós administratiu i es va iniciar un 
procediment judicial que es va resoldre per la sentència de 12 de 
setembre de 2007 del Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de 
València, per la qual es va anul·lar el dit Acord. Entre altres motius, la 
resolució judicial es va fonamentar en el fet que el preu de 
l’aprofitament de 163,91 euros per metre quadrat, era notablement 
inferior al valor límit per metre quadrat de 898 euros. 

La Secció Primera de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJCV va 
dictar la Sentència número 1665, de 30 de desembre de 2010, per la qual 
es confirmava l’anul·lació de l’acord impugnat perquè l’aprovació 
municipal no considerava l’afectació del 10% d’aprofitament al Patrimoni 
Municipal del Sòl i, sense entrar a considerar el tema de la valoració del 
metre quadrat, per estimar-lo innecessari, ja que havia suficient motius 
d’anul·lació amb l’anterior. 

Una vegada comunicada la fermesa de la sentència, la Junta de Govern 
va acordar el 30 de maig de 2011 requerir l’agent urbanitzador perquè en 
un termini de dos mesos presentés un nou projecte de reparcel·lació 
atenent el que disposava la sentència i, per tant, aplicant l’import de la 
valoració per compensació substitutòria fixat pel Jutjat en 898 euros per 
metre quadrat. 

El 12 d’abril de 2010, l’agent urbanitzador va presentar una proposta de 
compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació que 
considerava un valor unitari de 198,49 euros, el qual, aplicat als 16.720 
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metres quadrats corresponents a l’Ajuntament, resultava un import per 
pagar de 3.318.753 euros. A més, es quantificava l’import lliurat a 
l’Ajuntament en 3.993.416 euros. 

El 12 de juliol de 2012, la Junta de Govern va acordar, en execució de la 
sentència, establir el valor unitari en 898 euros el metre quadrat i, per 
tant, fixar en 15.014.560 euros la compensació substitutòria per percebre 
en concepte del 10% d’aprofitament tipus, així com afectar dits ingressos 
al Patrimoni Municipal del Sòl. 

Consegüentment, en la tramitació de l’expedient de reparcel·lació s’han 
produït incompliments legals que han determinat l’anul·lació judicial del 
projecte, tant per vulnerar la normativa reguladora del Patrimoni 
Municipal del Sòl com per acceptar una valoració notablement inferior al 
valor real. A més a més, es van deixar d’ingressar 36.020 euros. Cal 
concloure que de les actuacions examinades es desprenen fets que 
podrien ser constituís de responsabilitat comptable. No han aportat cap 
evidència de la tramesa d'aquest expedient a la Intervenció municipal. 

12. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

12.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament d’Alboraia, com a entitat integrant de l’Administració 
local, té la consideració d’Administració Pública als efectes prevists en la 
Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Per tant, els contractes administratius prevists en l’article 19 de l’LCSP 
que formalitze l’Ajuntament es regiran, quant a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, pel que disposa aquesta Llei i les seues 
disposicions de desenvolupament. 

12.2 Perfil de contractant 

En la revisió efectuada del perfil de contractant ubicat en la seu 
electrònica de l’Ajuntament, hem observat que en alguns casos no 
consta la resolució d’adjudicació prevista en l’article 42.2 de l’LCSP o bé 
no queda acreditada la data de publicació de l’anunci de licitació, tal com 
regula l’article 42.3 de la dita Llei. No obstant això, a partir d’abril de 2012 
el perfil de contractant se situa en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat, i així s’acompleix el requisit exigit en l’article 42.3 de l’LCSP. 

Recomanem que els documents publicats en el perfil estiguen signats 
electrònicament per a una major seguretat jurídica, en aplicació dels que 
disposa la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 
Públics. 
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12.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament, hem elaborat el 
següent quadre en el qual indiquem el nombre i import, en euros, dels 
contractes adjudicats en l’exercici de 2010, detallats per tipus i 
procediments d’adjudicació: 

 

Tipus de contracte  Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació 
(IVA exclòs) 

Nombre 
contractes 

Obres 

O 2.793.052 76% 2  25%

NP 544.944 15% 2  25%

NSP 321.249 9% 4  50%

Subtotal 3.659.245 100% 8  100%

Subministraments 

NP 211.490 69% 3  50%

NSP 94.044 31% 3  50%

Subtotal 305.534 100% 6  100%

Serveis 

O 946.315 70% 1  14%

NP 165.000 12% 2  29%

NSP 236.130 18% 4  57%

Subtotal 1.347.445 100% 7  100%

Gestió serveis públics 

O 1.458.438 100% 1  33%

NSP 200 0% 1  33%

NSP desert - - 1  33%

Subtotal 1.458.638 100% 3  100%

Total 6.770.862   24   

O: obert     NP: negociat amb publicitat      NSP: negociat sense publicitat 

Quadre 13 

L’Ajuntament ha facilitat a aquesta Sindicatura informació sobre els 
contractes menors tramitats durant 2010, certificant la realització de 51 
contractes per un import total de 467.535 euros. 

12.4 Revisió dels expedients de contractació 

12.4.1 Revisió dels contractes adjudicats en 2010 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l’Ajuntament, hem seleccionat la mostra de contractes que detallem en 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alboraia. Exercici de 2010 

41 

el quadre següent, elaborat en euros, que representa el 65,2% de l’import 
total adjudicat en l’exercici: 

 

Tipus  Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 
(sense IVA) 

G Gestió centre de dia de persones majors U O 1.458.439

SE Neteja i manteniment jardins Port Saplaya i la Patacona Or O 946.315

O Edifici serveis camp futbol la Patacona (FEIL) U NP 245.103

SE Assessoria jurídica urbanisme, contractació i civil Or NP 82.500

SE Assessoria jurídica patrimonial, personal, penal i fiscal Or NP 82.500

O Llar del jubilat (PIP 2009) U O 1.600.933

Total mostra contractes 4.415.790

O:   obres Or: ordinària O: obert 

G:   gestió de serveis U: urgent   NP: negociat amb publicitat 

SE: serveis   
 

FEIL: Fons Estatal Inversió Local (Pla E) 

PIP 2009: Pla d’Inversió Productiva (Pla de Confiança) 

Quadre 14 

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

Hem fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua 
baremació i valoració en els diversos procediments d’adjudicació que 
així ho requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència o emergència, ja que impliquen una tramitació concreta 
segons el que estableix l’LCSP. 

12.4.2 Revisió dels contractes i convenis vigents en 2010 

La fiscalització de la contractació de l’Ajuntament s’ha estès també a la 
revisió de l’adequada execució dels contractes adjudicats en exercicis 
anteriors i vigents en 2010. El quadre següent, en euros, mostra els 
expedients seleccionats per a revisar i hem inclòs un conveni de 
col·laboració vigent durant l’exercici: 
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Tipus Objecte (breu descripció) Import 
(sense IVA) 

Data de 
formalització Termini 

C Piscina coberta “Ciutat de l’Esport” - 22/02/2006 25 anys 

C Poliesportiu municipal a la Patacona - 26/01/2006 25 anys 

C Residència de majors a la Patacona - 10/03/2003 50 anys 

O Seu Consell Regulador de la Xufa 166.238 7/10/2008 
5 mesos       

(en execució) 

O 
Ampliació i habilitació planta 1ª de la seu 
del Consell Regulador de la Xufa 

168.153 25/11/2009 
5 mesos        

(en execució) 

O 
Urbanització parcel·la de la seu del C. R. 
Xufa 67.797 10/11/2010 

3 mesos        
(en execució) 

 
Conveni subscrit amb la Diputació de 
València per a construir un camp de futbol 
de gespa artificial a la Patacona 

700.000 10/12/2009  

C: Concessió d’obra pública O: Obres   SU: Subministraments 

Quadre 15 

12.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

12.5.1 Incidències de caràcter general 

A fi de verificar la integritat de la informació contractual subministrada i 
avaluar el possible fraccionament de l’objecte contractual, hem realitzat 
una anàlisi de les obligacions reconegudes per un tercer en l’exercici de 
2010, a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament, i hem 
observat les incidències següents: 

- S’han comptabilitzat factures per serveis prestat a l’empara de 
contractes ja vençuts, com ara la neteja viària, la recollida de 
residus, jardineria, manteniment i neteja d’edificis per un import 
conjunt d’1.788.337 euros, incomplint així el que disposa l’LCSP. 

- S’han comptabilitzat despeses per serveis prestats en concepte de 
fibra òptica i responsabilitat civil, els imports de les quals superen 
el llindar previst en l’LCSP per a contractes menors, sense que 
hagen sigut contractats segons el que estableix la Llei. 

- S’han comptabilitzat obligacions derivades de tres contractes 
subscrits en exercicis anteriors i ja vençuts, d’arrendament operatiu 
de vehicles, la continuïtat dels quals resulta antieconòmica, ja que 
l’import total satisfet supera el valor del mercat dels vehicles 
utilitzats. 

- En 2009 es van tramitar de manera successiva tres expedients 
d’obres mitjançant respectius procediments negociats sense 
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publicitat per imports unitaris inferiors a 200.000 euros per a 
construir tres postes sanitàries en distints emplaçaments del terme 
municipal d’Alboraia. 

 A fi de garantir els principis generals de contractació i una eficient 
assignació de fons públics, l'Ajuntament hauria d'haver tramitat un 
únic expedient, sense perjudici de fraccionar l'objecte contractual 
en dividir-lo en lots. 

- Els pagaments a determinats creditors de serveis, com rara 
l’assessoria legal (vegeu l’apartat 12.5.2 d o el manteniment de la 
seu electrònica, s’efectuen sense atendre la prelació en l’ordenació 
de pagaments prevista en l’article 187 del TRLRHL, com indica la 
Intervenció en els seu informe de liquidació del pressupost de 
l’exercici de 2010. Els dits pagaments s’efectuen de forma prioritària 
a l’igual que les despeses de personal, sense tenir en compte el 
període mitjà de pagament de despeses corrents, que és de 247 dies. 

12.5.2 Contractes adjudicats en l’exercici de 2010 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes que 
expressem en l’apartat 12.4.1, s’han posat de manifest les incidències 
següents de caràcter general o que afecten la major part dels contractes 
revisats adjudicats en 2010: 

- Hem observat deficiències significatives en els procediments de 
control, gestió i seguiment contractual i indefinició de 
responsabilitats en la tramitació dels contractes, en no existir 
pròpiament un servei de contractació, així com la falta de 
coordinació amb els serveis econòmics. 

- En els procediments negociats hem observat en tots els casos un 
incompliment de l’article 162 de l’LCSP, relatiu a la negociació dels 
termes del contracte i a la necessitat de garantir la competència 
efectiva, ja que la sol·licitud de tres ofertes és merament nominal. 

- En els expedients revisats no consta la fiscalització prèvia de la 
Intervenció, regulada en l’article 93.3 de l’LCSP i el 214.2 del 
TRLRHL. No s’efectuen les comprovacions previstes en l’article 
219.2 a i 174 del TRLRHL respecte als compromisos de despesa de 
caràcter plurianual i, per tant, no es compon adequadament aquest 
estat de la memòria. 

- La informació contractual prevista en els articles 30 i 308 de l’LCSP 
no ha sigut tramesa al Registre de Contractes del Sector Públic, i els 
contractes d’imports superiors als llindars previstos en l’article 29 
de l’LCSP, no han sigut tramesos a la Sindicatura de Comptes. 
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Tot seguit comentem individualment els aspectes més significatius 
resultants de la fiscalització realitzada. 

a) Contracte de gestió de serveis del centre de dia sant Cristòfol 

- La construcció del centre de dia va ser finançada i contractada per 
EGUSA entre 2007 i 2008 per encàrrec de l’Ajuntament, per un 
import d’1.028.483 euros (vegeu l’apartat 13.6 b) 

- La gestió inicial del servei va ser contractada per l’Ajuntament en 
gener de 2009. El concessionari havia de pagar a EGUSA un 
arrendament anual de 70.945 euros més IVA. 

- En juliol de 2010 el concessionari comunica a l'Ajuntament el 
cessament del servei per pèrdua d’equilibri econòmic del contracte, 
si bé l’Ajuntament va acordar la rescissió del contracte per 
incompliment del concessionari. Cal indicar l’impagament de 
l’arrendament per part del contractista a EGUSA. 

- En octubre de 2010 es va subscriure un contracte per a la prestació 
del servei fins a desembre de 2010 amb un únic licitador que es va 
presentar al procediment negociat, sense que el concessionari 
hagués de pagar l’arrendament del local. 

- En novembre de 2010 es licita pel procediment obert i tramitació 
urgent la contractació de la gestió del centre de dia per un període 
de quatre anys i un import d’1.458.438 euros que es percebran dels 
usuaris i la Conselleria de Benestar Social (places subvencionades) 
per mitjà de l’Ajuntament. El contracte va ser adjudicat al 
contractista que ja estava gestionant el servei en virtut del 
contracte anterior. 

- Les prestacions econòmiques es revisen a la baixa en relació amb el 
contracte inicial, ja que no s’obliga al concessionari a satisfer 
l’arrendament ni a aportar el vehicle de transport adaptat als 
usuaris. L’Ajuntament va assumir aquestes prestacions 
posteriorment. 

- En novembre de 2010 l’Ajuntament subscriu el contracte 
d’arrendament del local amb EGUSA per un import de 30.030 euros 
anuals. Hi ha un informe jurídic que indica la nul·litat del contracte 
per falta de competència i crèdit pressupostari. Les factures es 
troben comptabilitzades en el compte 413 de l’Ajuntament. 

- Les factures emeses pel concessionari de les places subvencionades 
per la Conselleria de Benestar Social corresponents als mesos de 
novembre i desembre per un import de 15.680 euros, han sigut 
comptabilitzades i pagades erròniament per EGUSA, sense que a 31 
de desembre de 2010, l’Ajuntament les haja registrades. 
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- A més, hem observat que hi ha factures duplicades 
comptabilitzades i pagades per l’Ajuntament i EGUSA, fet que 
evidencia una falta de control i coordinació entre les dues entitats. 
No obstant això, aquestes incidències han estat esmenades per la 
Societat en 2012. 

Com a resultat dels fets exposats adés i tenint en compte els costos 
assumits per l’Ajuntament o per EGUSA, així com no percebre’n cap 
cànon, entenem que caldria haver efectuat prèviament a la construcció 
del Centre de Dia i consegüent explotació del servei, un estudi rigorós de 
les necessitats que s’havien de satisfer o demanava el servei en el marc 
d’un pla de viabilitat. 

També caldria haver realitzat una avaluació realista de les prestacions 
econòmiques del contracte per tal de garantir l’equilibri contractual. 

b) Neteja i manteniment de jardins a Port Saplaya i la Patacona 

- Abans de la licitació d’aquest expedient cal dir que l’Ajuntament 
havia subscrit en juny de 2005 un contracte per a la prestació 
d’aquests serveis per un període de quatre anys fins a juny de 2009. 

- Una vegada finalitzada la vigència del contracte, el contractista va 
continuar prestant el servei per un període d’un any, fins al juliol de 
2010, i comunica a l’Ajuntament el cessament del servei per no 
haver percebut la contraprestació estipulada des d’octubre de 2007. 

- Si bé des de setembre de 2009, la societat municipal CRIDA 
assumeix la prestació d’aquest servei municipal, és l’Ajuntament 
qui licita el contracte en març de 2010 mitjançant el procediment 
obert i els plecs de clàusules són elaborats per l’assessora jurídica 
emprada en EGUSA. Aquests fets evidencien certa confusió de 
responsabilitats i funcions entre l’Ajuntament i les seues societats 
participades. 

- Hem observat errors i omissions en la tramitació de l’expedient que 
si bé no incideixen en la selecció de l’adjudicatari, evidencien una 
deficient gestió contractual. 

- L’adjudicació definitiva no ha sigut notificada a la Comissió 
Europea, incomplint el que estableix l’article 138.3 de l’LCSP i indica 
l’informe jurídic que consta en l’expedient. 

- El contracte es formalitza el 22 de juliol de 2010 per un termini de 
quatre anys i es preveien pròrrogues automàtiques fins a una nova 
adjudicació, incomplint així el que disposa l’article 279.1 de l’LCSP. 
S’han observat demores en el termini de pagament i el consegüent 
incompliment de l’article 200 de l’LCSP. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alboraia. Exercici de 2010 

46 

c) Edifici de serveis del camp de futbol de la Patacona (Fons Estatal d’Inversió 
Local-FEIL) 

- Abans de la licitació d’aquest expedient, cal dir que el projecte 
d’obra es va trametre pel procediment negociat sense publicitat, el 
qual es va adjudicar a l’única oferta presentada pel contractista que 
habitualment presta aquests serveis per a l’Ajuntament. 

- Hem observat que la publicitat promoguda no ha garantit la 
negociació dels termes del contracte, prèvia concurrència d’ofertes, 
contravenint el que estableix l’article 162 de l’LCSP al resultar vàlida 
únicament una oferta de les quatre inicialment sol·licitades. 

d) Contracte d’assessoria jurídica d’urbanisme, contractació i civil. Contracte 
d’assessoria jurídica patrimonial, personal, penal i fiscal. 

- Aquests dos contractes es liciten de forma simultània amb sengles 
procediments negociats amb publicitat, per un període de tres anys. 
El preu de licitació per a cada un és de 82.500 euros (IVA exclòs). 

- Els dos contractes s’adjudiquen a l’única oferta vàlida rebuda i els 
dos adjudicataris són els contractistes que duien aquests serveis 
des de l’any 2000, de forma ininterrompuda. Durant part de l’any 
2010 aquests serveis es prestaren sense cobertura contractual. 

- Considerant que l’Ajuntament necessita la prestació continuada 
d’aquests serveis, entenem que els dos contractes s’haurien d’haver 
licitat pel període màxim previst en l’article 279 de l’LCSP, de quatre 
anys i, per tant, haver-se sotmès a les normes d’adjudicació del 
procediment obert. Així, l’Ajuntament ha incomplit el que disposa 
l’article 76.5 de l’LCSP. 

- Els criteris de valoració inclouen l’experiència en l’assessorament 
en l'àmbit de l'Administració local amb una ponderació del 35%. 
Quant això, cal indicar que l’experiència sols pot ser tinguda en 
compte per a avaluar la solvència tècnica o professional de 
l'empresari. 

- En la revisió de les factures emeses en 2010, hem observat que no 
consta el registre d’entrada ni la conformitat de les factures de 
gener, febrer, març i desembre. 

e) Llar del jubilat (Pla de Suport a la Inversió Productiva 2009 o Pla de 
Confiança). 

- L’expedient es licita en 2009 pel procediment obert i tramitació 
urgent per estar subvencionat pel Pla de Confiança. 
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- Els criteris de valoració de les ofertes prioritzen les millores 
presentades amb un 90% del total, mentre que l’oferta econòmica i 
el termini es valoren amb un 5% cada criteri. Aquesta valoració no 
garanteix, segons aquesta Sindicatura, l’elecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, ja que les millores representen 
prestacions addicionals a l’actuació que constitueix l’objecte del 
contracte. 

- El cost assumit per la Generalitat per mitjà del Pla de Confiança ha 
sigut d’1.857.083 euros, IVA inclòs, i està pendent l’acabament de 
les obres a la data de realitzar aquest treball (juliol de 2012). 
L’Ajuntament no té previst posar-lo en funcionament. 

12.5.3 Contractes i convenis vigents en 2010 

Tot seguit indiquem les incidències observades, amb caràcter general, en 
les concessions d’obres i serveis públics que hem analitzat: 

- Els contractes de concessió d’obra pública i explotació del servei no 
han sigut objecte de fiscalització prèvia. 

- Els compromisos de pagament adquirits per l’Ajuntament no han 
sigut registrats en el corresponent estat de la memòria de 
compromisos de despesa a càrrec dels pressupostos d’exercicis 
posteriors. 

- La comprovació de les obres executades pel concessionari a fi 
d’efectuar un seguiment del correcte compliment del contracte, no 
es troba formalitzada en tots els casos. 

- No queda acreditat el control efectuat per l’Ajuntament de 
l’explotació del servei, amb la recepció i l’anàlisi prèvies dels 
respectius comptes d’explotació i supervisió de les tarifes. 

- El finançament de les obres públiques mitjançant els contractes de 
concessió en els quals s’estipula una subvenció anual a favor del 
concessionari, s’hauria de limitar tenint en compte la capacitat 
d’endeutament de l’Ajuntament. 

Tot seguit comentem individualment els aspectes més significatius 
resultants de la fiscalització realitzada. 

a) Concessió d’obra pública per a la redacció del projecte, construcció i gestió 
de la piscina coberta Ciutat de l’Esport. 

-  Amb la tramitació prèvia d’un procediment negociat sense 
publicitat, el 22 de febrer de 2006 es va signar el contracte amb la 
unió d’empresaris adjudicatària. El cost de l’obra prevista és de 
4.769.055 euros (IVA inclòs), mentre que la subvenció que ha 
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d’aportar l’Ajuntament puja a un total de 7.318.667 euros, durant el 
període d’explotació. En l’expedient consta l’import de les tarifes 
que han de percebre els usuaris i el compte d’explotació a 25 anys. 

- Una vegada finalitzada l’obra en desembre de 2008, la 
concessionària va presentar un projecte de modificació contractual 
per un import d’1.215.546 euros, i obres complementàries, així com 
un nou estudi de viabilitat en què es considerava un increment 
significatiu de les tarifes i un major import de la subvenció fins a 
7.724.011 euros. Quant a l’import modificat, es considera valor 
residual per a satisfer al final de la concessió per part de 
l’Ajuntament. 

- Encara que aquestes modificacions van ser aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament el 29 de juny de 2009, cal dir que els plecs de 
condicions administratives no consideraven la revisió de les tarifes 
i que les modificacions acordades no s’atenen al principi general de 
risc i ventura de la concessió i de justificació per raons d’interès 
públic i per a atendre causes imprevistes, sense afectar les 
condicions essencials del contracte. 

 Al respecte, l'Ajuntament considera que l'increment de les tarifes 
ve justificat per la modificació del pla de viabilitat per a incloure la 
urbanització de la parcel·la no prevista inicialment. Pel que fa a 
l'import del modificat, per un total d'1.215.546 euros, l'Ajuntament 
considera que les millores, per 563.142 euros, havien d'haver sigut a 
risc i ventura del concessionari, mentre que els excessos d'obra es 
justificaven per raons de l'interès públic per a atendre necessitats 
imprevistes, per 652.404 euros. 

- En l’expedient no consta l’acta de comprovació de conformitat de 
les obres ni la seua incorporació a l’inventari municipal. La 
comptabilitat pressupostària de l’Ajuntament no aplega els 
compromisos plurianuals derivats de la subvenció que 
l’Ajuntament ha d’adoptar. 

- L’Ajuntament no ha comptabilitzat les aportacions dels exercicis 
2009 i 2010 per imports de 145.384 euros i 331.199 euros, 
respectivament, que s’han inclòs en el mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors. 

- A fi de comprovar el resultat econòmic de l’explotació del servei, el 
concessionari hauria de trametre anualment a l’Ajuntament un 
compte d’explotació, tal com estableix la clàusula 27a del plec de 
clàusules administratives. 
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b) Concessió d’obra pública per a la redacció del projecte, construcció i gestió 
del poliesportiu de la Patacona 

- Aquest contracte se subscriu el 26 de gener de 2006 després 
d’haver-lo adjudicat per concurs. El cost previst de l’obra és de 
5.220.000 euros i es preveia una subvenció municipal de 5.915.301 
euros. 

- L’acta de conformitat de l’obra se subscriu el 13 de març de 2009, si 
bé no en consta la incorporació a l’inventari municipal. La 
comptabilitat pressupostària de l’Ajuntament no reflecteix els 
compromisos plurianuals derivats del contracte. 

- L’Ajuntament ha reconegut les obligacions derivades del contracte 
en els exercicis pressupostaris 2009, 2010 i 2011, si bé únicament ha 
efectuat un pagament de 60.000 euros. En març de 2012, s’ha 
acordat un ajornament del deute amb la concessionària. 

c) Concessió d’obra pública i gestió de la residència de majors en la Patacona 

- Aquest contracte se subscriu el 10 de març de 2003 després d’haver-
lo adjudicat per concurs, quan s’hi havia presentat únicament una 
oferta. El cost previst de l’obra és de 8.000.000 d’euros i es preveu 
que la concessionària abone un cànon d’1.100.000 euros, sense que 
conste en l’expedient l’avantprojecte d’explotació previst en 
l’article 168 del TRLCAP, en què es detalle la forma de quantificació 
del cànon. El termini de construcció de l’obra s’estima en 18 mesos i 
el període d’explotació contractat és de 50 anys. 

- Quant a la capacitat i la solvència de les empreses integrants de la 
societat concessionària, hem observat que els estatuts d’aquestes 
societats no consideren entre el seu objecte social les prestacions 
de serveis contractades, i incompleixen així el que disposa l’article 
15 del TRLCAP. 

- El 25 de febrer de 2005, abans d’iniciar les obres, el Ple de 
l’Ajuntament va acordar subcontractar parcialment la gestió del 
servei a una societat, l’objecte social de la qual era la gestió de 
residències de majors per un termini de 25 anys i una renda 
mínima anual de 372.000 euros que havia de pagar la dita societat. 
Aquest acord incompleix el que disposa l’article 170 del TRLCAP que 
estableix que la subcontractació del contracte digestió de serveis 
públics sols podrà recaure sobre prestacions accessòries. 

- No consta en l’expedient l’acta de conformitat final de les obres ni 
la seua incorporació a l’inventari municipal. 

- Quant a les tarifes aplicades per l’empresa gestora, el Ple va acordar 
el 30 de març de 2009 modificar l’acord de la concessió, preveient la 
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tramesa anual de les tarifes de l’Ajuntament. Aquesta 
circumstància no ha quedat acreditada en l’expedient. 

d) Contractes d’obra, d’ampliació de la primera planta de la seu del Consell 
Regulador de la Xufa i de la urbanització de la parcel·la 

- El 7 d’octubre de 2008 es va subscriure un contracte per a l’execució 
de les obres de l’edifici de la seu del Consell Regulador de la Xufa 
per 165.407 euros més IVA i un termini de cinc mesos, després d’un 
procediment negociat sense publicitat en el qual no va quedar 
garantida la competència efectiva, que incomplia l’article 162 de 
l’LCSP. Aquestes obres van ser finançades parcialment per la 
Diputació Provincial de València (Pla 2008). 

- L’acta de comprovació de replanteig se signa el 30 de juliol de 2009 i 
supera àmpliament el termini indicat en l’article 142 de l’LCSP. 
Segons l’informe de la direcció d’obra de 31 de març de 2011, les 
obres haurien d’haver acabat el 30 d’abril de 2010 i queda obra 
pendent d’executar per 465 euros. 

- Mentrestant, en octubre de 2009 s’inicia la tramitació pel 
procediment negociat sense publicitat de l’expedient d’ampliació i 
habilitació de la planta primera de la seu, que s’adjudica al 
contractista de l’obra principal. Aquest contracte es va signar el 25 
de novembre de 2009 per 168.153 euros, més IVA i un termini 
d’execució de cinc mesos. Igual que les obres anteriors, aquestes es 
troben finançades per la Diputació Provincial de València (Pla 2009). 
Quant a l’execució d’aquestes obres, l’informe de direcció de l’obra 
del 10 de juny de 2011, indica que queda obra pendent d’executar 
per 2.256 euros. 

- Amb tot això, entenem que s’ha produït un fraccionament en 
l’objecte contractual amb la finalitat de disminuir la seua quantia i 
eludir l’aplicació de les normes de publicitat i adjudicació, fet que 
incompleix el que disposa l’article 74.2 de l’LCSP. 

- El 10 de novembre de 2010 se subscriu un contracte d’urbanització 
de la parcel·la de la seu per 67.797 euros més IVA amb l’anterior 
adjudicatari, després d’un procediment negociat sense publicitat. 
L’obra està finançada per la Diputació Provincial de València (Pla 
2010). Segons l’informe tècnic de 31 de març de 2011 estan 
pendents d’executar obres per import de 2.023 euros. 

- El 9 de maig de 2011, la Junta de Govern Local va acordar la 
resolució dels tres contractes anteriors, atesa la demora en 
l’execució de les obres a l’empara del que preveu l’article 196.4 de 
l’LCSP. Cal indicar que l’empresa adjudicatària es trobava en 
situació de concurs de creditors a la dita data. Posteriorment, el 30 
de juny de 2011, l’Ajuntament declara la nul·litat de la resolució del 
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contracte d’ampliació de les obres després de presentar un recurs 
administratiu. 

- Segons un informe de la Intervenció, el cost total de les obres ha 
pujat a 500.151 euros i queda obra pendent d’executar per 4.925 
euros. De l’import total certificat —495.226 euros—, estan pendent 
de pagament obligacions per 296.783 euros, sense que hi haja 
consignació pressupostària per a comptabilitzar les dues últimes 
certificacions d’obra de la urbanització. A la data de realitzar el 
present treball, l’Ajuntament havia percebut de la Diputació 208.823 
euros. 

- Si bé l’edifici de la seu del Consell Regulador de la Xufa va ser 
inaugurat el febrer de 2011, a la data de realització d’aquest treball, 
no s’hi havia rebut les obres contractades, les quals es troben 
paralitzades. La seu s’ha ubicat en una altre edifici municipal. 

e) Conveni de col·laboració per a construir un camp de futbol de gespa 
artificial a la Patacona amb la Diputació de València 

- En virtut del dit conveni, subscrit en 2009, la Diputació Provincial de 
València es va comprometre a finançar el 50% del cost de les obres 
necessàries per al desenvolupament d’una instal·lació esportiva de 
gespa artificial en terrenys propietat de l’Ajuntament a la Patacona 
fins a un cost màxim de 700.000 euros, i li corresponia a 
l’Ajuntament l’adjudicació i l’execució de les obres. El conveni que 
consta en l’expedient no conté la data ni la signatura dels 
representants de la Diputació. 

- El Ple, en sessió celebrada el 30 de novembre de 2009 acorda que 
l’aportació a càrrec de l’Ajuntament, per 350.000 euros, l’assumisca 
EGUSA, la qual gestionarà les obres resultants que formaran part 
del patrimoni municipal. 

- Les obres s’inicien el 15 de maig de 2011 i la Diputació ha tramés a 
l’Ajuntament les tres primeres certificacions d’obra per un total de 
622.804 euros. EGUSA únicament ha abonat el 50% de la primera 
certificació. L’acta de recepció de les obres se signa el 4 d’octubre de 
2011 si bé fins a febrer de 2012 no existia subministrament elèctric. 

- La comanda de finançament i de gestió s’ha efectuat sense 
determinar prèviament l’existència de recursos per part de la 
societat per a atendre els compromisos acordats amb la Diputació i 
sense considerar la forma de gestió del camp de futbol i els 
ingressos que se’n deriven. 

- Aquests fets evidencien el caràcter instrumental de la societat per a 
l’execució de projectes que l’Ajuntament no puga finançar, així com 
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la inexistència d’estudis de necessitats i viabilitat financera de les 
actuacions públiques per desenvolupar. 

12.5.4 Contractes menors 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest els aspectes 
següents: 

a) Hem observat que serveis de caràcter recurrent com ara el 
manteniment de la seu electrònica, han sigut tramitats com a 
contractes menors. Ja que els contractes menors no poden tenir una 
duració superior a un any ni ser objecte de pròrroga, tal com 
estableix l’article 23.3 de l’LCSP, l’Ajuntament hauria d’haver 
estimat el preu del contracte d’acord amb el que disposa l’article 76 
de l’LCSP i sotmetre la contractació als procediments establits en la 
Llei. 

b) L’Ajuntament ha tramitat com a contracte menor la consultoria per 
a optimitzar els seus serveis per un import de 17.995 euros. Aquests 
serveis també han sigut contractats per cada una de les filials 
CRIDA, EGUSA i ECODIAL pel mateix import. El preu conjunt és de 
41.495 euros més IVA. 

 Quant això, aquesta Sindicatura considera que s’han incomplit el 
que disposa l’article 74.2 de l’LCSP en relació amb la prohibició de 
fraccionar l’objecte contractual. 

c) Durant l’exercici de 2010 s’han registrat obligacions per un import 
conjunt de 45.300 euros (IVA exclòs) corresponents a serveis de 
naturalesa publicitària prestats per la mateix empresa i s’han 
tramitat quatre contractes menors. 

 Un d’aquests contractes que consistia en la campanya de 
comunicació de les obres del metro, també ha sigut contractat per 
la filial EGUSA, de manera que l’import conjunt dels dos contractes 
supera el límit de contracte menor previst en l’LCSP. Per tant, en 
opinió de la Sindicatura, s’ha incomplit el que disposa l’article 74.2 
de l’LCSP. 

 Tenint en compte que aquests tipus de serveis publicitaris i de 
comunicació els presta habitualment una mateixa empresa en els 
últims exercicis, l’Ajuntament hauria d’haver estimat el preu del 
contracte atenent el que disposa l’article 76.6 de l’LCSP i sotmetre la 
contractació als procediments establits en la dita Llei. 

d) Durant 2010 s’han registrat obligacions en concepte d’organització 
de les festes locals d’Alboraia per un import conjunt (IVA exclòs) de 
118.514 euros. Aquests serveis van ser contractats per un import de 
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98.500 euros, raó per la qual s’han facturat i comptabilitzat 
despeses sense l’empara contractual per 20.014 euros. 

 A més a més, cal indicar l’advertiment de la Intervenció al contracte 
subscrit per haver-se signat sense la formalització prèvia del 
preceptiu expedient de contractació, tal com estableix l’article 93 de 
l’LCSP. 

e) Les obligacions reconegudes en 2010 en concepte de 
desenvolupament d’aplicacions i manteniment d’informàtica 
prestats pel mateix proveïdor han pujat a 25.638 euros (IVA exclòs), 
i s’ha superat el llindar previst en l’article 122.3 de l’LCSP per a 
considerar-lo com a contracte menor. 

 Igual que allò indicat per als contractes publicitaris i tenint en 
compte els serveis informàtics prestats en exercicis anteriors, 
l’Ajuntament s’havia d’haver atès al que disposa l’article 76.6 de 
l’LCSP. 

13. EMPRESA DE GESTIÓ URBANÍSTICA I SERVEIS D’ALBORAIA, SL (EGUSA) 

13.1 Naturalesa i objecte 

EGUSA va ser constituïda en 2002 com a societat anònima per 
l’Ajuntament d’Alboraia amb un capital social de 60.101 euros, i tenia per 
objecte social la promoció, la preparació i gestió del sòl i 
desenvolupament de programes de promoció i rehabilitació d’habitatges 
i immobles, així com la gestió de qualsevol servei públic previst per 
l’Ajuntament dins del terme municipal d’Alboraia. 

En 2006 es va modificar el seu objecte social per a incloure el 
desenvolupament de programes de centres comercials i més 
concretament l’estudi, el projecte, l’adquisició, cessió, alienació, 
construcció, promoció, l’assessorament, l’administració, gestió directa o 
indirecta, així com l’explotació sota qualsevol tipus jurídic de centres i 
superfícies comercials. A 31 de desembre de 2007, el capital social 
d’EGUSA pujava a 1.910.477 euros, mentre que la forma jurídica passà a 
ser societat limitada. 

En 2007, l’Ajuntament va efectuar una aportació e capital es espècie amb 
el lliurament de terrenys ubicats a Port Saplaya que van ser valorats en 
123.019.492 euros, per la qual cosa el capital social es va incrementar fins 
a 124.929.969 euros. 

L’aportació dels dits terrenys tenia per objecte la nova ordenació del 
polígon II de Port Saplaya d’Alboraia (sector UE-2) i el trasllat del centre 
comercial existent a una nova ubicació. Per això, l’octubre de 2006 es van 
subscriure els corresponents convenis urbanístics i comercials amb un 
dels propietaris del dit centre. 
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13.2 Activitat desenvolupada 

L’activitat desenvolupada per EGUSA des que va constituir-se pot 
agrupar-se de la manera següent: 

Prestació de serveis municipals 

Els serveis municipals prestats per EGUSA fins a octubre de 2009 en què 
van ser assumits per la societat CRIDA, són els següents: transport urbà 
municipal, grua municipal, recollida de residus de grans productors, 
gestió i manteniment de vies públiques. Actualment EGUSA continua 
desenvolupant la gestió dels camps de futbol de gespa artificial i 
l’administració del port esportiu. 

Actuacions desenvolupades o finançades per EGUSA per encàrrec de 
l’Ajuntament 

- Centre de dia sant Cristòfol 

- Central d'emergències (Policia Local) 

- Edifici de la seu social d’EGUSA 

- Soterrament de la línia 3 del metro 

- Camp de futbol de gespa artificial a la Patacona 

- Camp de futbol a la Ciutat de l’Esport 

Activitat urbanística 

Destaquen les actuacions relatives al trasllat del centre comercial de Port 
Saplaya situat en el sector UE-2 del PGOU al sector ST-5 (previst 
inicialment) i la urbanització de diversos sectors per a ampliar el cas 
urbà. Amb aquesta finalitat EGUSA va recórrer a la contractació externa 
de múltiples prestacions, ja siga directament o per mitjà de la societat 
participada ANCC, entre les quals destaquem les següents: 

- Redactar el nou Pla General d’Ordenació Urbana. 

- Planejar el sector ST-5 (on estava previst inicialment el nou centre 
comercial). 

- Dissenyar conceptualment el nou centre comercial; contracte de 
promoció, comercialització i comunicació, així com la subscripció 
d’opcions de compra de diversos terrenys en el sector ST-5. 

- Seleccionar un soci únic per al desenvolupament urbanístic del 
sector UE-2 de Port Saplaya (Grup Mediterrani Costa Blanca que 
participà en el 50% d’ANCC). 

La continuïtat de l’activitat urbanística anterior es troba condicionada 
per les circumstàncies que analitzarem en els apartats següents. 
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13.3 Balanç d'EGUSA a 31 de desembre de 2010 

El quadre següent mostra el balanç d´EGUSA al tancament de l´exercici 
de 2010: 

 

ACTIU 31-12-2010 

ACTIU NO CORRENT 173.427.970 

Immobilitzat intangible 8.086.042 

Immobilitzat material 35.904.971 

Terrenys i construccions 3.367.536 

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat 612.115 

Immobilitzat en curs i acomptes 31.925.320 

Inversions immobiliàries 128.896.526 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini (3.006) 

Inversions financeres a llarg termini 309.006 

Actius per impost diferit 234.431 

ACTIU CORRENT 5.076.298 

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 2.833.505 

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 127.947 

Inversions financeres a curt termini 1.728.555 

Periodificacions a curt termini 224.749 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 161.541 

Total actiu 178.504.268 
  

PATRIMONI NET I PASSIU  31-12-2010 

PATRIMONI NET 124.247.666 

Fons propis 124.234.763 

Subvencions, donacions i llegats 12.903 

PASSIU NO CORRENT 29.643.995 

Deutes a llarg termini 29.637.193 

Passius per impost diferit 6.802 

PASSIU CORRENT 24.612.606 

Deutes a curt termini 765.227 

Creditors comercials i comptes per pagar 23.847.379 

Total patrimoni net i passiu 178.504.268 

Quadre 16 
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13.4 Immobilitzat intangible 

A 31 de desembre el saldo d’aquest epígraf és de 8.086.042 euros, 
8.083.266 dels quals corresponen a les partides següents: 

 

Concepte Euros 

18 opcions de compra de terrenys sector ST-5 del PGOU 2.083.266 

Cànon concessió residència de majors a la Patacona 6.000.000 

Total 8.083.266 

Quadre 17 

a) Opcions de compra de terrenys sector ST-5 

En març de 2007, EGUSA va adquirir divuit opcions de compra  de 
terrenys en el sector ST-5 del PGOU per a edificar un nou centre 
comercial que representa el 10% del preu de compra futur dels dits 
terrenys. 

A la data de realització d’aquest treball (juliol de 2012), cal indicar que si 
bé en el concert previ de revisió del PGOU s’establia el sector ST-5 com a 
urbanitzable (novembre de 2006), posteriorment en el projecte de revisió 
del PGOU d’Alboraia sotmès a informació pública (28 de febrer de 2011), 
es qualifica el sector ST-5 com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola 
i de paisatge. 

A més a més cal indicar que mitjançant la sentència ferma de 19 de maig 
de 2009 del TSJCV, es declara nul l’objecte social de la filial EGUSA 
encarregada de promoure la construcció d’un centre comercial en el 
sector ST-5, Alboraia Nou Centre Comercial, ja que no queda justificat en 
quina mesura la prestació del dit servei públic ha de ser prestat per una 
societat municipal. 

Per tant, els elements d’immobilitzat comptabilitzats per la dita societat 
no reuneixen els criteris de reconeixement comptable establits en la 
norma 5a del Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat (PGC), 
puix que no resulta probable obtenir-ne beneficis o rendiments 
econòmics futurs. 

Per tant, cal donar de baixa el valor de les opcions adquirides per 
2.083.266 euros amb càrrec a "Reserves" dins de l’epígraf "Fons propis". 

b) Cànon de concessió per a la residència de majors a la Patacona 

El Ple de l’Ajuntament el 2 de maig de 2007 va acordar adjudicar a EGUSA 
la concessió de la construcció i explotació d’una residència de majors a la 
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Patacona, i es va fixar un cànon de concessió de 6.000.000 d’euros. 
Aquests cànon el va pagar EGUSA entre 2007 i 2009. 

Quant a la contractació efectuada per l’Ajuntament per concessió 
administrativa, cal indicar que aquesta modalitat contractual està 
prevista en l’LCSP per a la gestió indirecta de serveis públics i no per a la 
gestió directa mitjançant societats públiques com és EGUSA, motiu pel 
qual aquesta manera de contractació s’ha utilitzat inadequadament. 

Pel que fa a la necessitat del contracte i la seua viabilitat, l’Ajuntament 
hauria d’haver considerat que la zona de la Patacona ja comptava amb 
una residència de majors, la construcció i explotació de la qual van ser 
adjudicades per l’Ajuntament en exercicis anteriors (vegeu l’apartat 
12.5.3 c). A més, en l’expedient consta un informe del tresorer municipal, 
d’abril de 2007, així com un estudi de viabilitat datat en 2009, en els quals 
es posava de manifest la falta d’autofinançament del projecte i, per tant, 
la necessitat de cobrir les pèrdues derivades de la seua explotació. 

A la data d’efectuar aquest treball, l’Ajuntament no havia cedit a EGUSA 
els terrenys necessaris per a construir l’obra ni se n’havia iniciat la 
construcció. En novembre de 2011, EGUSA va sol·licitar a l’Ajuntament la 
devolució del cànon anticipat per 6.000.000 d’euros. Aquesta sol·licitud 
va ser aprovada per l’Ajuntament el setembre de 2012. 

Per tant, EGUSA hauria de reclassificar l’acompte lliurat a l’Ajuntament 
en l’epígraf "Inversions en empreses del grup i associades", atenent la 
seua veritable naturalesa. També s’hauria d’haver estimat la deterioració 
d’aquest actiu financer segons el que disposa la norma 9a de 
reconeixement i valoració de PGC. 

13.5 Immobilitzat material 

El saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2010 ha sigut de 35.904.971 
euros, 31.925.320 dels quals corresponen a l’activació de les certificacions 
d’obra i despeses diverses pel soterrament de la línia 3 del metro. 

L’11 de maig de 2005, l’Ajuntament d’Alboraia i la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport van subscriure un protocol de col·laboració 
per a la modificació de rasant i urbanització en superfície, de la línia 3 
del metre en el terme d’Alboraia, amb el compromís que cada 
administració aportaria el 50% del cost de les obres. 

Posteriorment, el primer de desembre de 2006, EGUSA i l’empresa de 
Generalitat, Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat 
(GTP) van subscriure el conveni de finançament pel qual EGUSA es 
comprometia a finançar el 50% de les obres que GTP, per un import 
màxim de 34.095.936 euros. Com a garantia de la seua aportació es va 
acordar la presentació d’avals bancaris per EGUSA a favor de GTP per 
21.900.000 euros. Així mateix, en el conveni es va acordar que el 
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finançament d’EGUSA no li atorgava cap dret sobre la titularitat de la 
infraestructura ferroviària. 

A més, el conveni establia que una part del cost d’execució de l’obra per 
un import de 14.000.000 d’euros s’atribuiria amb càrregues urbanístiques 
dins d’un programa d’actuació integrada que desenvoluparia 
l’Ajuntament. Cal afegir com a fet posterior que la societat participada 
per EGUSA, Gestió Mixta d’Habitatges Socials per a Alboraia (GMHA), que 
va ser creada per a executar de determinats sectors del planejament 
urbanístic previst en el conveni, ha sigut dissolta en juny de 2012. 

També es van considerar com a fonts de finançament addicionals les 
plusvàlues generades pel soterrament de les actuals estacions de metro, 
les quals, segons l’informe del tècnic municipal, s’estimen en 4.792.851 
euros; i la cessió gratuïta del 10% de les parcel·les edificables resultants. 

En l’informe de l’interventor del Compte General de 2006 (emès el 9 
d’abril de 2008), es va posar de manifest que el compromís econòmic 
adquirit amb GTT “no està suportat amb recursos suficients en el 
moment de subscriure’l, de manera que EGUSA ha compromès una 
subvenció de capital sobre uns futurs recursos urbanístics l’afecció dels 
quals ha d’estar prevista en el planejament i, a més a més, que el dit 
compromís no s’hauria d’haver pres sense que no existiren possibles 
causes resolutòries que posaren en perill l’execució de la Unitat 
d’Execució UE-2”. 

En gener de 2009, EGUSA va retirar els avals bancaris presentats i va 
abonar a GTP un import de 7.500.000 euros. EGUSA també va constituir a 
favor de GTP una hipoteca unilateral per 14.400.000 euros sobre els 
terrenys de la seua propietat inclosos en la UE-2. Hem pogut verificar que 
la dita hipoteca va ser cancel·lada en maig de 2012 a sol·licitud d’EGUSA, 
ja que no en consta l’acceptació per part de l’entitat creditora. 

A 31 de desembre de 2010, EGUSA havia comptabilitzat en el seu actiu el 
50% de les certificacions d’obra presentades per GTP per 31.911.283 
euros, a més d’altres despeses per 14.037 euros. Aquesta comptabilitat no 
s’ajusta a principis i criteris comptables generalment acceptats, ja que 
les obligacions assumides per EGUSA provenen d’una subvenció de 
capital i no d’una adquisició d’elements patrimonials. Consegüentment, 
l’"Immobilitzat material" de la societat al tancament de l’exercici de 2010 
s’hauria de minvar en 31.925.320 euros a càrrec de "Reserves", dins de 
l’epígraf "Fons propis". 

De l’import certificat, a 231 de desembre de 2010, EGUSA únicament 
havia pagat 8.519.583 euros i l’import pendent de pagament es troba 
comptabilitzat per 23.391.700 euros en l’epígraf "Creditors comercials" 
(apartat 13.11). 
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Per tant, cal concloure que EGUSA va assumir un cost per un import de 
34.095.936 euros sense tenir en compte els dubtes existents quant a 
generar recursos suficients per a finançar-ho, tal com va manifestar el 
referit informe de la Intervenció i sense que el dit cost represente una 
inversió per a la dita societat. 

13.6 Inversions immobiliàries 

El detall de les inversions immobiliàries registrades per EGUSA a 31 de 
desembre de 2010 el mostra el quadre següent: 

 

Concepte 31-12-2010 

Inversions en terrenys i béns naturals 

      - Solar Àrea 3 P.I. Camí de la Mar 

      - Parcel·les àrea centre comercial 

Inversions en construccions 

      - Centre d’estimulació precoç 

      - Centre de dia 

      - Central d’emergències 

Amort. acum. inversions immobiliàries 

123.920.875 

901.383 

123.019.492 

5.185.253 

657.087 

1.028.483 

3.499.683 

(209.603) 

Total inversions immobiliàries 128.896.526 

Quadre 18 

a) Parcel·les àrea centre comercial 

Aquests terrenys formats per una parcel·la de 52.130 metres quadrats 
estan situats en el sector de planejament urbanístic  UE-2 de Port 
Saplaya, al costat del centre comercial, el trasllat del qual estava previst. 
Aquesta parcel·la va ser cedida en 2007 per l’Ajuntament d’Alboraia amb 
una aportació de capital en espècie, valorada en 123.019.492 euros, 
segons l’informe del tècnic municipal. 

A 31 de desembre de 2010, la societat no va avaluar els possibles indicis 
de deterioració de valor dels terrenys, amb la finalitat d’estimar el seu 
import recuperable, tenint en compte, entre altres, les circumstàncies 
previstes en l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març. Hem pogut constatar 
l’existència d’una taxació d’expert independent de desembre de 2008, en 
la qual s’estimava un valor dels terrenys de 48.418.344 euros, tenint en 
compte la seua classificació com a residencial i, per tant, una 
deterioració de 74.601.148 euros. 
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Per tant, a 31 de desembre de 2010, el valor dels terrenys comptabilitzats 
s’hauria d’ajustar com a mínim en 74.601.148 euros, amb càrrec a 
"Reserves", dins de l’epígraf "Fons propis". 

Com a fets posteriors, cal destacar que els comptes d’EGUSA de l’exercici 
de 2011 mostraven una deterioració de 71.910.719 euros i que segons la 
valoració efectuada en juny de 2012 per un expert independent, la 
deterioració estimada era de 101.147.829 euros. 

Cal tenir en compte que la modificació de la qualificació urbanística dels 
terrenys de terciari a residencial, mitjançant el Pla de Reforma Interior 
del Sector UE-2, aprovat pel Ple el 19 d’octubre de 2006, ha sigut suspesa 
cautelarment per l’Acte del TSJCV de 9 de març de 2009. 

D’altra banda, cal afegir que aquests terrenys es troben gravats per una 
hipoteca unilateral constituïda en 2009 a favor del soci d’EGUSA en la 
societat Alboraia Marina Nova (Grup Mediterrani Costa Blanca), per 
23.434.848 euros. 

Per tant, a la data de realització d’aquest treball, la valoració estimada 
dels terrenys seria de 21.871.663 euros, a falta del referit pronunciament 
judicial, mentre que les càrregues hipotecàries pujaven a 23.434.848 
euros. 

b) Centre d’emergències i centre de dia 

El centre d’emergències, el valor comptable del qual és a 31 de desembre 
de 2010 de 3.499.683 euros, va ser construït per EGUSA sobre terrenys de 
la seua propietat per a destinar-lo a la Policia Local. 

Aquests terrenys es troben gravats com a garantia hipotecària d’un 
préstec sol·licitat per la dita societat, el capital pendent d’amortitzar de 
la qual, a 31 de desembre de 2010, és de 3.295.747 euros. 

Sobre el centre de dia, el valor comptable del qual a 31 de desembre de 
2010, és d’1.028.483 euros, també existeix un gravamen per garantia 
hipotecària de préstec, amb un capital pendent d’amortitzar a 
l’esmentada data d’1.323.203 euros (apartat 13.10). 

13.7 Inversions financeres en empreses del grup i associades a llarg termini 

El saldo d’aquest epígraf, a 31 de desembre de 2010, per 306.000 euros, el 
mostrem en el quadre següent, en el qual indiquem les participacions en 
el capital de les societats dependents d’EGUSA: 
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Societats participades % Particip. 31-12-2010

Alboraia Nou Centre Comercial, SL  100% 3.006 

Alboraia Marina Nova, SL  50% 30.000 

Gestió Mixta d’Habitatges Socials per a Alboraia, SL  60% 276.000 

Total  309.006 

Deterioració de valor  (3.006)

Valor net comptable  306.000 

Quadre 19 

EGUSA hauria de reclassificar el saldo d’aquest epígraf al corresponent a 
"Inversions en empreses del grup i associades del balanç", d’acord amb el 
que disposen les normes d’elaboració dels comptes anuals del PGC. 

a) Alboraia Nou Centre Comercial, SL 

A 31 de desembre de 2010, la deterioració comptabilitzada per EGUSA 
sobre el valor d’ANCC era del 100% com a resultat del que disposa la 
sentència ferma de 18 de maig de 2009 del TSJCV per la qual es declara 
nul el seu objecte social, tal com explica la memòria. 

L’objecte social d’ANCC anul·lat per la dita sentència consistia en “la 
promoció, execució, construcció i explotació d’àrees i centres comercials, 
així com la promoció, construcció i edificació per a la posterior venda o 
arrendament de locals comercials”. 

Cal afegir que ANCC va subscriure el maig de 2007 un contracte per a la 
prestació del servei de promoció, construcció i comercialització d’un 
centre comercial subscrit amb uns honoraris màxims de 7.000.000 
d’euros. Aquest contracte es va aprovar sense que quedés garantida 
l’obtenció de recursos necessaris per al finançament, tal com es va posar 
de manifest en l’informe financer que consta en l’expedient. El contracte 
es va resoldre el setembre de 2009, després de la resolució judicial 
anteriorment indicada, davant la impossibilitat de la seua execució, i els 
treballs realitzats per la empresa contractista es van estimar en 790.938 
euros, que van ser pagats per ANCC. 

El 30 de juny de 2010 es va aprovar la fusió d’ANCC amb EGUSA pendent 
d’inscriure a la data de la nostra revisió. 

b) Alboraia Marina Nova i Gestió Mixta d’Habitatges Socials per a Alboraia 

Quant a l’adequada valoració d’aquestes participacions, cal indicar que 
en 2011 EGUSA va estimar una deterioració del 100% del seu valor, atesa 
la seua situació financera i patrimonial. A la data de realització del 
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present treball, AMN roman inactiva i GMHA havia sigut dissolta en juny 
de 2012. 

Per tant, a 31 de desembre de 2010, el valor comptable de la participació 
d’EGUSA en aquestes societats hauria de ser de zero euros. 

Cal afegir que en l’epígraf "Deutors comercials i d’altres comptes per 
cobrar", figura un saldo pendent de cobrament de la societat AMB per 
93.444 euros, sense que EGUSA haja efectuat la correcció valorativa 
necessària a fi de reflectir la deterioració d’aquest actiu financer que 
s’estima en el 100% del seu valor comptable, davant la incertesa existent 
sobre la continuïtat d’aquesta societat. 

Les correccions valoratives indicades s’haurien d’efectuar amb càrrec a 
"Reserves", dins de l’epígraf "Fons propis" del balanç. 

13.8 Tresoreria 

A 31 de desembre de 2010, el saldo de tresoreria pujava a 161.541 euros i 
aquests fons líquids es trobaven depositats en tretze comptes bancaris. 
En la revisió efectuada s’han posat de manifest certes deficiències en 
relació amb el control i seguiment dels saldos bancaris que s’han de 
conciliar amb els saldos comptables. 

13.9 Fons propis 

El saldo d’aquest epígraf del balanç que a 31 de desembre de 2010 era de 
124.234.763 euros presenta el detall següent: 

 

Fons propis a 31-12-2010 Euros 

Capital 

Reserves 

Resultats d’exercicis anteriors 

124.929.969 

211.584 

(465.606) 

Resultat de l’exercici (441.184) 

Total 124.234.763 

Quadre 20 

Com a resultat del treball de fiscalització efectuat, s’han posat de 
manifest una sèrie d’ajusts als saldos dels distints epígrafs del balanç i, 
com a contrapartida, al saldo dels fons propis al tancament de l’exercici, 
que resumim en el quadre següent: 
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Ajusts als fons propis a 31-12-2010 Euros 

Opcions de compra de terrenys sector ST-5 2.083.266 

Soterrament de la línia 3 de metro 31.925.320 

Parcel·les àrea Centre Comercial 74.601.148 

Participació en Alboraia Marina Nova, SL 30.000 

Crèdits a Alboraia Marina Nova, SL 93.344 

Participació en Gestió Mixta d’Habitatges  276.000 

Acompte al Grup Mediterrani Costa Blanca 4.686.970 

Interessos de demora certificacions obra metro GTP 1.423.123 

Total ajusts 115.119.171 

Quadre 21 

Així, els fons propis ajustats, a 31 de desembre de 2010, sumarien un 
import de 9.115.592 euros, i EGUSA es trobaria en el supòsit de dissolució 
previst en l’article 363.1 e de la Llei de Societat de Capital, en quedar 
reduït el patrimoni net de la dita societat a una quantitat inferior a la 
meitat del seu capital social. 

Cal esmentar com a fet posterior que, per l’Acord de 29 de juny de 2012 
de la Junta General d’Accionistes, es va acordar la reducció del capital 
social d’EGUSA per a compensar pèrdues en 117.435.985 euros, i la xifra 
de capital social ha quedat reduïda a 9.367.684 euros. 

A més a més, i amb la finalitat d’arribar a un acord de refinançament del 
deute amb els seus principals creditors que permeta superar la situació 
d’insolvència, EGUSA ha presentat en maig de 2012, davant del Jutjat 
Mercantil número 2 la comunicació prevista en els articles 5.bis i 15.3 de 
la Llei 38/2011 Concursal. Aquest expedient ha sigut arxivat per l’Acte de 
17 d’octubre de 2012, ja que la dita societat no ha sol·licitat la declaració 
de concurs prevista en l’article 5 de l’esmentada Llei. A aquest respecte, 
mentre persistisca la situació d’insolvència d’EGUSA, caldria adoptar les 
mesures previstes en la referida Llei Concursal. 

El principi d’empresa en funcionament d’EGUSA a 31 de desembre de 
2010, es troba condicionat per la incertesa existent sobre la seua 
capacitat de generar els ingressos urbanístics previstos en els projectes 
que s’han de realitzar mitjançant les seues societats filials que, excepte 
AMN, SL, que es troba inactiva, han sigut dissoltes a la data de realització 
d’aquest treball. Aquesta incertesa està agreujada pels deutes existents 
sobre el suport financer de l’Ajuntament, atesa la seua situació financera 
i patrimonial. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alboraia. Exercici de 2010 

64 

13.10 Deutes a curt i llarg termini 

El quadre següent mostra el detall dels deutes a curt i llarg termini del 
balanç al tancament de 2010: 

 

 

Deutes a 
llarg termini

Deutes a 
curt termini 

Total        
31-12-2010 

Deutes amb entitats de crèdit  10.812.823 693.350 11.506.173

D’altres passius financers 18.786.535 31.480 18.818.015

Creditors per arrendament financer 37.835 40.397 78.232

Total deutes a curt i llarg termini 29.637.193 765.227 30.402.420

Quadre 22 

a) Deutes amb entitats de crèdit 

Aquest compte aplega el capital pendent d’amortitzar de cinc operacions 
de préstec que detallem en el quadre següent: 

 

Nº CONCEPTE Data préstec Data 
venciment 

Import 
finançat 

Pend. 
pagam.  
31/12/10 

Garanties 

Hipo-
tecària 

Carta de 
patrocini 

1 Seu social d’EGUSA  13/11/2006 13/11/2026 3.000.000 2.692.613 SÍ NO 

2 
Central d'emergències (Policia 
local) 

14/03/2007   
(a) 4/02/2009 

01/04/2027 3.500.000 3.295.747 SÍ 
14-3-2007 i     
4-2-2009 

3 
Centre de dia i estimulació 
precoç  

08/06/2007 30/06/2022 1.550.000 1.323.203 SÍ NO 

4 
Opcions de compra de 
terrenys per al nou centre 
comercial 

26/10/2009 (b) 26/10/2016 4.500.000 4.192.225 NO 
5-1-2007 

25-10-2009 

5 Préstecs PYMES ICO 18/11/2009 18/11/2012 3.733 2.385 NO NO 

Total 12.553.733 11.506.173 
 
a) En 2009 es va produir una cancel·lació parcial de la hipoteca per import d’1.469.800 euros i 

posterior ampliació fins al total, 3.500.000 euros. 
 
b) En 2007 dita operació consistia en una pòlissa de crèdit, i en comptes d’un préstec. 

Quadre 23 

A partir de l’exercici de 2006, EGUSA va concertar operacions 
d’endeutament al mateix temps que l’Ajuntament d’Alboraia presenta 
índex de capital viu superiors al 110% i xifres negatives d’estalvi net 
(apartat 9) amb les consegüents limitacions legals per a sol·licitar 
operacions de crèdit previstes en l’article 53 del TRLRHL. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Alboraia. Exercici de 2010 

65 

A fi de comprovar si les dites limitacions legals resultaven aplicables a 
EGUSA com a societat municipal, prèviament a la concertació del préstec 
número 1, es va presentar una consulta al Ministeri d’Economia i 
Hisenda sobre la consideració administrativa d’EGUSA, bé com 
administració pública, bé com a empresa pública que es finança 
majoritàriament amb ingressos de mercat. 

Vista la informació tramesa per EGUSA, en la qual es preveien ingressos 
comercials pel lloguer dels despatxos en la nova seu i l’absència de 
subvencions per part de l’Ajuntament, El Ministeri va estimar que EGUSA 
es podia considerar com a productor de mercat fent dependre aquesta 
consideració de l’activitat efectiva per desenvolupar per aquesta societat. 
En el mateix sentit es va manifestar l’interventor en el seu informe del 
Compte General de 2005, emès en 2006. 

En entendre’s que la contractació d’operacions de crèdit per EGUSA no 
estava sotmesa a la prèvia autorització administrativa de la Generalitat, 
la tramitació dels préstecs per a la construcció de la seu social i la central 
d’emergències (números 1 i 2) en 2006 i 2007 únicament es va sotmetre a 
fiscalització prèvia de la Intervenció i a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament, tal com estableix l’article 54 del TRLRHL. 

Quant a la contractació del préstec número 3 per a la construcció del 
centre de dia, es va efectuar sense atendre el que disposa en els articles 
53 i 54 del TRLRHL. 

El gener de 2008, l’informe de l’interventor del Compte General va indicar 
que fins que EGUSA no acredités de forma efectiva la prestació de béns o 
producció de serveis finançats majoritàriament amb ingressos de 
mercat, hauria de seguir el règim d’autorització d’operacions de crèdit 
previst en l’article 53 del TRLRHL. 

El que indica l’informe de l’interventor no va ser considerat per EGUSA 
en els préstecs contractats posteriorment. La novació del préstec per a la 
central d’emergències (número 2) i el préstec subscrit per al finançament 
de les opcions de compra de terrenys (número 4), van ser concertats 
sense sol·licitar l’autorització administrativa prèvia, incomplint l’article 
53 del TRLRHL. A més a més, aquests préstecs no van ser objecte de 
fiscalització prèvia ni d’aprovació pel Ple municipal, contravenint el que 
disposa l’article 54 del TRLRHL. 

Quant a les garanties de les operacions de crèdit concertades, cal indicar 
que els préstecs número 1, 2 i 3 compten amb garantia hipotecària. A 
més els préstecs números 2 i 4 compten amb sengles cartes de patrocini 
de l’alcalde anterior. Aquestes garanties no van ser fiscalitzades per la 
Intervenció ni aprovades pel Ple de l’Ajuntament, ni sotmeses a 
l’autorització administrativa, incomplint així el que disposen els article 
53 i 54 del TRLRLH. 
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b) D’altres passius financers a llarg termini 

El saldo més significatiu per 18.434.848 euros correspon al deute a llarg 
termini contret amb la societat Grup Mediterrani Costa Blanca, 
adjudicatària del concurs licitat en 2005 per a seleccionar el soci únic per 
al desenvolupament urbanístic de la UE-2 de Port Saplaya. El contracte es 
va signar el 20 de gener de 2006. Contra el concurs anterior es van 
presentar dos recursos contenciosoadministratius. 

El contracte es va subscriure amb anterioritat a la possessió dels terrenys 
objecte de l’actuació urbanística contractada que no foren aportats per 
l’Ajuntament fins al gener de 2007 i sense que s’hagués acordat amb els 
propietaris del centre comercial ubicat en la UE-2 el trasllat a una nova 
ubicació, la qual no s’acorda fins a l’octubre de 2006. 

En el contracte de 20 de gener de 2006 es va preveure la creació d’una 
societat conjunta per a realitzar l’actuació urbanística programada i es va 
acordar que EGUSA vendria a l’acabament de la urbanització a Grup 
Mediterrani, les participacions de la societat de nova creació. La societat 
que es va constituir en 2006 participada per EGUSA i Grup Mediterrani al 
50%, va ser Alboraia Marina Nova, SL. 

El 23 de desembre de 2008 es va acordar una addenda al contracte 
anterior, ja que la constitució d’ANCC havia sigut revocada per sentència 
judicial en primera instància. A més, en aquesta addenda es considerava 
com a causa de resolució del contracte no imputable a les parts la 
revocació del concurs adjudicat a Grup Mediterrani per sentència ferma. 

En el contracte s’estipularen els acomptes que el Grup Mediterrani havia 
d’efectuar a EGUSA a compte del 20% del benefici estimat de la venda de 
les participacions d’Alboraia Marina Nova, SL. Com a garantia del 
pagament dels acomptes indicats la societat contractista va lliurar avals 
bancaris a EGUSA. Com indiquem en l’apartat 13.5, aquests avals van ser 
empenyorats en 2006 per a garantir el deute assumit amb l’empresa 
pública GTP. 

En 2006 i 2009, Grup Mediterrani va lliurar acomptes a compte a EGUSA 
per 5.000.000 d’euros i 18.434.848 euros, respectivament. Una vegada 
lliurat el segon acompte, la societat va retirar els avals depositats 
inicialment i EGUSA va constituir una hipoteca unilateral sobre els 
terrenys de la UE-2 a favor d’aquesta societat per l’import total anticipat 
de 23.434.848 euros. 

Els dits acomptes van ser comptabilitzats per EGUSA com deutes a llarg 
termini per 18.747.878 euros i com a ingressos de l’exercici per 4.686.970 
euros. Aquest últim import que correspon al 20% dels acomptes lliurats, 
no s’hauria d’haver registrat com a ingressos, atenent el principi de 
prudència, tal com va indicar l’interventor en el seu informe del Compte 
General. 
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Per tant, el deute del Grup Mediterrani s’hauria d’incrementar en 
4.686.970 euros amb càrrec a "Reserves" dins de l’epígraf "Fons propis". 

Finalment, cal indicar que amb la sentència de primera instància 
número 247/2010, de 28 de maig, s’estima un dels recursos presentats 
contra la licitació per a seleccionar el soci únic per al desenvolupament 
urbanístic de la UE-2 de Port Saplaya, per no haver tingut publicitat 
comunitària i vulnerar el que disposa l’article  78 del TRLCAP. Aquesta 
sentència ha estat recorreguda per EGUSA i a la data del present treball 
està pendent de resolució. 

c) Creditors per arrendament financer 

El saldo d’aquest compte, per 78.232 euros correspon a l’import pendent 
de pagament per l’arrendament financer de dos autobusos per al 
transport municipal. 

El saldo s’ha d’incrementar en 332.559 euros pel deute pendent de 
pagament amb una entitat financera per una operació d’arrendament 
operatiu subscrita en 2005 per a finançar el camp de futbol de gespa 
artificial en la Ciutat de l’Esport, el cost del qual és d’1.041.942 euros. 

L’operació anterior no pot considerar-se com arrendament operatiu, sinó 
com arrendament financer, ja que la propietat del camp de futbol 
correspondrà a EGUSA, una vegada finalitze el contracte. Per tant, el 
deute contret amb l’entitat financera s’hauria d’haver comptabilitzat en 
el passiu del balanç des del moment de la seues contractació. 

13.11 Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

El saldo a 31 de desembre de 2010 d’aquest epígraf del balanç puja a 
23.847.379 euros, 23.391.700 dels quals corresponen al deute pendents de 
pagament a GTP per l’obra de soterrament de la línia 3 de metro (apartat 
13.6 a). 

Davant de la demora en el pagament de les certificacions per part 
d’EGUSA respecte del termini de 90 dies estipulat en el conveni (últim 
pagament realitzat en febrer de 2009) GTP ha repercutit en 2011 despeses 
financeres per un import de 2.188.978 euros, comptabilitzades per EGUSA 
en 2012. Del dit import, 1.423.123 van ser meritats abans de la posada en 
serveis de l’obra el desembre de 2010, raó per la qual el saldo deutor al 
tancament de l’exercici de 2010 amb GTP caldria augmentar-lo en la dita 
quantitat. A més, durant 2011 van ser emeses certificacions d’obra per 
un import de 2.624.660 euros incloses en l’import que EGUSA havia de 
finançar segons l’esmentat conveni (apartat 9). 

Cal indicar que EGUSA va subscriure en 2004 i 2007 diversos contractes 
per a redactar el nou PGOU, el disseny del nou centre comercial i el 
planejament del sector corresponent per un import conjunt d’1.616.847 
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euros. Atesa la incertesa existent sobre la viabilitat actual del projecte 
del nou centre comercial (apartat 13.4 a), caldria considerar la necessitat 
de resoldre els contractes relacionats amb el dit projecte. 

Pel que fa a l'execució i comptabilitat dels treballs derivats dels 
contractes anteriors, cal dir que segons la informació presentada pels 
contractistes en desembre de 2011 i gener de 2012, hi hauria treballs 
realitzats pendents de comptabilitzar per un import conjunt de 479.054 
euros, i no hem pogut quantificar el deute meritat a 31 de desembre de 
2010. De la dita quantitat, hi ha treballs de planejament del Pla de 
Reforma Interior per un import de 139.174 euros que no es troben 
emparats en el contracte de redacció del nou PGOU. 

La contractació per part d’EGUSA de la redacció del nou PGOU obeeix a 
un encàrrec de l’Ajuntament efectuat en desembre de 2003 i ampliat el 
gener de 2008. Segons la informació facilitada, les despeses 
comptabilitzades per EGUSA en l’execució de l’encàrrec anterior van 
pujar fins al març de 2011 a 528.858 euros, dels quals l’Ajuntament sols 
n’havia abonat 192.156. 

14. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem indicat aquelles incidències més 
significatives del nostre treball de fiscalització, respecte de les quals els 
responsables de l’Ajuntament han d’adoptar les mesures correctores per 
a evitar que tinguen lloc en exercicis futurs. 

A més a més cal efectuar les recomanacions següents: 

a) La memòria de l’Ajuntament es podria completar per tal que 
informés sobre el compliment dels terminis de pagament de les 
operacions comercials (apartat 5.2). 

b) L’inventari de béns de l’Entitat s’ha d’actualitzar anualment i 
revisar amb cada renovació de la corporació, ja que l’última 
actualització correspon a l’exercici de 1998 (apartat 5.3.2). 

c) En relació amb la comunicació a la Direcció General de Coordinació 
Financera dels informes sobre el seguiment objectiu d’estabilitat i 
pla economicofinancer, s’han d’acomplir els terminis previstos 
legalment (apartat 5.3.5). 

d) Revisar l’aplicació informàtica de comptabilitat a fi de reflectir 
adequadament els compromisos plurianuals i les desviacions de 
finançament (apartat 7.1). 

e) Segon el que indica l’apartat 7.2, entre els saldos pendents de 
cobrament de l’Ajuntament es troben drets de gran antiguitat que 
han de ser depurats amb la tramitació de l’expedient que pertoque. 
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f) S’han de prendre les mesures oportunes a fi de coordinar les 
funcions assignades als distints gestors de contractació de 
l’Ajuntament, així com facilitar la seua comunicació amb els serveis 
econòmics municipals i els de la societat EGUSA (apartat 12.5.2). 

g) La informació prevista  en la normativa contractual s’ha de 
trametre al Registre de Contractes del Sector Públic i a la 
Sindicatura de Comptes, tal com indiquem en l’apartat 12.5.2. 

15. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que es va acordar en 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 va tenir coneixement 
de l’esborrany de l’Informe de fiscalització corresponent a l’any 2010, el 
dit esborrany es va trametre al comptedant perquè en el termini concedit 
en formulés al·legacions. 

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

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

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

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

 
El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos II i III.  
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17 f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 60 e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2012 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 28 
de març de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 28 de març de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l'Entitat 
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 BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 ACTIVO 
 A) INMOVILIZADO 152.021.954,86  149.540.286,52 

 I. Inversiones destinadas al uso general 12.157.419,93  10.232.551,68 

 Terrenos y bienes naturales 36.778,33  0,00 

 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 36.778,33  0,00 

 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 11.895.452,36  10.007.362,44 

 201 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 11.895.452,36  10.007.362,44 

 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 225.189,24  225.189,24 

 208 PATRIMONIO HISTORICO 225.189,24  225.189,24 

 II. Inmovilizaciones inmateriales 5.309,46  5.309,46 

 Aplicaciones informáticas 79.204,36  79.204,36 

 215 APLICACIONES INFORMATICAS 79.204,36  79.204,36 

 Amortizaciones -73.894,90  -73.894,90 

 281 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO  INMATERIAL -73.894,90  -73.894,90 

 III. Inmovilizaciones materiales 14.809.056,17  14.252.256,08 

 Terrenos 522.307,88  522.307,88 

 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 522.307,88  522.307,88 

 Construcciones 15.056.479,06  14.581.277,46 

 221 CONSTRUCCIONES 15.056.479,06  14.581.277,46 

 Instalaciones técnicas 1.786.837,60  1.786.837,60 

 222 INSTALACIONES TECNICAS 1.786.837,60  1.786.837,60 

 Otro inmovilizado 2.705.710,50  2.624.112,01 

 223 MAQUINARIA 140.762,51  140.762,51 

 224 UTILLAGE 264.683,74  251.302,54 

 226 MOBILIARIO 1.018.601,51  1.011.267,71 

 227 EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION 661.165,20  661.165,20 

 228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 461.063,48  453.826,24 

 229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 159.434,06  105.787,81 

 Amortizaciones -5.262.278,87  -5.262.278,87 

 282 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -5.262.278,87  -5.262.278,87 

 VI. Inversiones financieras permanentes 125.050.169,30  125.050.169,30 

 Cartera de valores a largo plazo 125.050.169,30  125.050.169,30 

 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL 125.050.169,30  125.050.169,30 

 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -197.555,57  -197.555,57 

 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -197.555,57  -197.555,57 

 C) ACTIVO CIRCULANTE 10.724.288,83  10.404.138,63 

 II. Deudores 7.263.796,02  7.916.353,68 

Expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Alboraya Ejercicio 2010 Página 1 de 387



 BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 Deudores presupuestarios 10.336.646,87  10.627.266,12 

 430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 2.190.324,90  2.716.915,86 

 431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTOS CERRADOS 8.146.321,97  7.910.350,26 

 Deudores no presupuestarios 75.035,48  83.773,98 

 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 75.035,48  83.773,98 

 Administraciones Públicas 7.062,76  7.062,76 

 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR VARIOS CONCEPTOS 7.062,76  7.062,76 

 Otros deudores 3.795.837,17  3.851.515,77 

 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 3.795.055,00  3.850.733,60 
 558 PROVISIONES DE FONDO POR PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 782,17  782,17 

 Provisiones -6.950.786,26  -6.653.264,95 

 490 PROVISIONES POR INSOLVENCIAS -6.950.786,26  -6.653.264,95 

 III. Inversiones financieras temporales 578,03  4.944,70 

 Otras inversiones y créditos a corto plazo -3.421,97  944,70 

 542 CREDITOS A CORTO PLAZO -3.421,97  944,70 

 Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 4.000,00  4.000,00 

 565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 4.000,00  4.000,00 

 IV. Tesorería 3.459.914,78  2.482.840,25 

 570 CAJA 5,86  5,86 

 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS 2.774.443,57  1.502.047,51 

 574 CAJA RESTRINGIDA 816,12  816,12 

 577 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS 398.738,09  850.542,09 

 579 FORMALIZACION 283.939,40  127.456,93 

 575 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS 1.971,74  1.971,74 

 TOTAL GENERAL (A+B+C) 162.548.688,12  159.746.869,58 
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 BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 
 

 PASIVO 
 A) FONDOS PROPIOS 111.697.919,57  111.741.666,80 

 I. Patrimonio 122.939.116,71  120.366.935,15 

 Patrimonio 135.585.633,67  133.013.452,11 

 100 PATRIMONIO 135.585.633,67  133.013.452,11 

 Patrimonio entregado al uso general -12.646.516,96  -12.646.516,96 

 109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL -12.646.516,96  -12.646.516,96 

 III. Resultados de ejercicios anteriores -8.847.881,67  -6.498.518,98 

 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -8.847.881,67  -6.498.518,98 

 IV. Resultados del ejercicio -2.393.315,47  -2.126.749,37 

 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO -2.393.315,47  -2.126.749,37 

 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 15.871.646,14  16.491.332,36 

 II. Otras deudas a largo plazo 15.871.646,14  16.491.332,36 

 Deudas con entidades de crédito 15.513.217,29  16.491.332,36 

 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 15.513.217,29  16.491.332,36 

 Otras deudas 358.428,85  0,00 

 171 DEUDAS A LARGO PLAZO 358.428,85  0,00 

 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 34.979.122,41  31.513.870,42 

 II. Otras deudas a corto plazo 6.213.765,25  5.099.264,58 

 Deudas con entidades de crédito 4.838.712,97  3.772.421,69 

 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 982.138,19  906.159,22 

 522 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA 3.856.574,78  2.866.262,47 

 Otras deudas 89.607,24  0,00 

 521 DEUDAS A CORTO PLAZO 89.607,24  0,00 

 Fianzas y depósitos recibidos en corto plazo 1.285.445,04  1.326.842,89 

 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 601.554,06  595.826,97 

 561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 683.890,98  731.015,92 

 III. Acreedores 28.765.357,16  26.414.605,84 

 Acreedores presupuestarios 23.463.669,07  21.424.584,88 

 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO CORRIENTE 6.058.635,97  6.330.097,08 

 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS 16.783.926,69  14.474.204,83 

 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS 621.106,41  620.282,97 

 Acreedores no presupuestarios 5.169.246,21  4.862.458,68 

 413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 4.910.028,95  4.561.506,44 

 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 172.342,72  144.537,19 

 412 IAE RECARGO PROVINCIAL 86.874,54  156.415,05 

 Administraciones Públicas 137.058,01  132.178,41 

 475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR VARIOS CONCEPTOS 117.913,65  111.282,19 
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 BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES 19.144,36  20.896,22 

 Otros acreedores -4.616,13  -4.616,13 

 554 INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 15.944,49  15.944,49 

 559 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION -20.560,62  -20.560,62 

 TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 162.548.688,12  159.746.869,58 
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 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 DEBE 
 A) GASTOS 15.984.570,65  18.214.036,01 

 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE 15,74  0,00 
 FABRICACIÓN 
 71 VARIACION DE EXISTENCIAS 15,74  0,00 

 2. APROVISIONAMIENTOS 2.964.250,44  3.051.555,52 

 Consumo de materias primas y otras materias consumibles 3.247,58  0,00 

 601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 3.247,58  0,00 

 Otros gastos externos 2.961.002,86  3.051.555,52 

 607 TRABAJOS REALITZADOS POR OTRAS ENTIDADES 2.961.002,86  3.051.555,52 

 3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 10.512.392,80  12.314.901,39 
 SOCIALES 
 Gastos de personal 7.091.253,01  8.177.597,73 

 Sueldos, salarios y asimilados 5.582.679,42  6.377.004,30 

 640 SUELDOS I SALARIOS 5.512.200,53  6.244.147,92 

 641 INDEMNIZACIONES 70.478,89  132.856,38 

 Cargas sociales 1.508.573,59  1.800.593,43 

 642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA 1.484.196,66  1.764.744,13 

 644 OTROS GASTOS SOCIALES 24.376,93  35.849,30 

 Variación de provisiones de tráfico 297.521,31  55.664,95 

 Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables. 297.521,31  55.664,95 

 694 DOTACION A LA PROVISION POR INSOLVENCIAS 6.950.786,26  6.653.264,95 

 794 PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADA -6.653.264,95  -6.597.600,00 

 Otros gastos de gestión 2.510.298,48  3.491.331,26 

 Servicios exteriores 2.510.298,48  3.441.141,98 

 62 SERVICIOS EXTERIORES 2.510.298,48  3.441.141,98 

 Otros gastos de gestión corriente 0,00  50.189,28 

 676 OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE 0,00  50.189,28 

 Gastos financieros y asimilables 613.320,00  589.507,98 

 Por deudas 613.320,00  589.507,98 

 662 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO 496.033,07  512.437,73 

 663 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO 61.536,09  69.552,73 

 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 55.750,84  7.517,52 

 Diferencias negativas de cambio 0,00  799,47 

 668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 0,00  799,47 

 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.756.652,34  2.370.994,78 

 Transferencias y subvenciones corrientes 1.756.652,34  2.370.994,78 

 650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.691.256,91  2.370.994,78 
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 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 651 SUBVENCIONES CORRIENTES 65.395,43  0,00 

 5. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 751.259,33  476.584,32 

 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 751.259,33  476.584,32 

 679 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 751.259,33  476.584,32 
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 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 
 

 HABER 
 B) INGRESOS 13.371.052,37  15.865.381,48 

 1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 913.925,83  1.163.368,32 

 Ventas 138,80  135.207,36 

 700 VENTAS DE MERCANCIAS -31,92  0,00 

 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS I RESIDUOS 0,00  135.207,36 

 704 VENTAS DE EMBALAGES I ENVASES 170,72  0,00 

 Prestaciones de servicios 913.787,03  1.028.160,96 

 Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado 913.787,03  1.028.160,96 

 705 PRESTACION DE SERVICIOS 913.787,03  1.028.160,96 

 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE 0,00  0,00 
 FABRICACIÓN 
 3. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7.796.056,60  6.287.450,79 

 Ingresos tributarios 7.796.056,60  6.310.432,06 

 Impuestos propios 7.150.043,71  5.609.910,43 

 724 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 5.597.080,96  4.171.349,71 

 725 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 682.274,45  699.471,63 

 726 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DEL TERRENO DE NATURALEZA 454.008,68  315.293,46 
 URBANA 

 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVITADES ECONOMICAS 344.650,64  207.932,84 

 733 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES Y OBRAS 72.028,98  215.862,79 

 Tasas 645.933,04  702.966,07 

 742 TASAS PARA LA UTILIZ. PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 645.933,04  702.966,07 
 DOMINIO PUBLICO 

 Otros ingresos tributarios 79,85  -2.444,44 

 728 OTROS IMPUESTOS 79,85  -2.444,44 

 Ingresos urbanísticos 0,00  -22.981,27 

 745 CUOTAS DE URBANIZACIONES 0,00  -22.981,27 

 4. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 356.441,22  376.796,21 

 Otros ingresos de gestión 267.098,12  167.786,12 

 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 267.098,12  167.786,12 

 775 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 1.009,22  0,00 

 777 OTROS INGRESOS 266.088,90  167.786,12 

 Ingresos de participaciones en capital 12.738,13  66.238,26 

 760 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 12.738,13  66.238,26 

 Otros intereses e ingresos asimilados 76.604,97  142.771,83 

 Otros intereses 76.604,97  142.771,83 

 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 76.604,97  142.771,83 

 5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.304.628,72  8.037.766,16 

 Transferencias corrientes 3.927.232,82  8.007.766,16 
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 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.927.232,82  8.007.766,16 

 Subvenciones de capital 377.395,90  30.000,00 

 756 SUBVENCIONES DE CAPITAL 377.395,90  30.000,00 

 6. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00  0,00 

 DESAHORRO 2.613.518,28  2.348.654,53 
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 SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE 
 
 Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)) 
 
 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
 
 Org. Prog. Econ. Descripción Iniciales Modificaciones Definitivos Gastos Obligaciones Pagos Obligaciones Remanentes de 
 comprometidos reconocidas pendientes de crédito 
 netas pago 

 0 011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS  686.812,56  -170.000,00  516.812,56  508.052,11  508.052,11  496.033,07  12.019,04  8.760,45 

 0 011 31001 INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA 226.215,00  0,00  226.215,00  57.967,86  57.967,86  57.967,86  0,00  168.247,14 

 0 011 34200 INTERESES DE DEMORA 120.070,91  0,00  120.070,91  37.511,65  37.511,65  16.673,10  20.838,55  82.559,26 

 0 011 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00  0,00  0,00  18.239,19  18.239,19  18.239,19  0,00  -18.239,19 

 0 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO  732.641,17  170.000,00  902.641,17  902.136,10  902.136,10  902.136,10  0,00  505,07 

 0 111 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS ELECTIVOS 292.537,00  0,00  292.537,00  275.613,64  275.613,64  275.613,64  0,00  16.923,36 

 0 111 11000 RETRIBUCIONES A PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 116.472,00  0,00  116.472,00  96.840,43  96.840,43  96.840,43  0,00  19.631,57 

 0 111 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 31.890,00  0,00  31.890,00  39.289,63  39.289,63  39.289,63  0,00  -7.399,63 

 0 111 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 28.924,00  0,00  28.924,00  38.580,42  38.580,42  38.580,42  0,00  -9.656,42 

 0 111 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 10.585,00  0,00  10.585,00  9.832,44  9.832,44  9.832,44  0,00  752,56 

 0 111 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 8.692,00  0,00  8.692,00  9.177,16  9.177,16  9.177,16  0,00  -485,16 

 0 111 15000 PRODUCTIVIDAD 69.027,00  0,00  69.027,00  63.634,03  63.634,03  63.634,03  0,00  5.392,97 

 0 111 15100 GRATIFICACIONES 7.918,00  0,00  7.918,00  9.352,58  9.352,58  9.352,58  0,00  -1.434,58 

 0 111 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000,00  0,00  25.000,00  6.445,22  6.445,22  5.811,77  633,45  18.554,78 

 0 111 23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 111 23100 LOCOMOCION 1.000,00  0,00  1.000,00  33,75  33,75  33,75  0,00  966,25 

 0 111 48900 TRASFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS 102.000,00  0,00  102.000,00  21.472,50  21.472,50  0,00  21.472,50  80.527,50 

 0 121 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 441.779,00  0,00  441.779,00  322.319,38  322.319,38  322.319,38  0,00  119.459,62 

 0 121 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 388.599,00  0,00  388.599,00  270.120,27  270.120,27  270.120,27  0,00  118.478,73 

 0 121 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 82.552,00  0,00  82.552,00  91.995,92  91.995,92  91.995,92  0,00  -9.443,92 

 0 121 15000 PRODUCTIVIDAD 114.443,00  0,00  114.443,00  67.459,53  67.459,53  67.459,53  0,00  46.983,47 

 0 121 15100 GRATIFICACIONES 17.580,00  0,00  17.580,00  3.606,19  3.606,19  3.606,19  0,00  13.973,81 

 0 121 16106 INDEMNIZACIÓN LABORAL 270.735,34  0,00  270.735,34  57.626,54  57.626,54  57.626,54  0,00  213.108,80 

 0 121 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 1.000,00  0,00  1.000,00  185,00  185,00  185,00  0,00  815,00 

 0 121 16204 ACCION SOCIAL A FUNCIONARIOS 5.000,00  0,00  5.000,00  745,97  745,97  745,97  0,00  4.254,03 

 0 121 16205 SEGUROS  3.500,00  0,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00 

 0 121 16206 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 0,00  0,00  0,00  16.349,97  16.349,97  1.448,62  14.901,35  -16.349,97 

 0 121 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 121 16304 ACCION SOCIAL A LABORALES TEMPORALES 20.000,00  0,00  20.000,00  6.945,99  6.945,99  6.945,99  0,00  13.054,01 
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 SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE 
 
 Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)) 
 
 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
 
 Org. Prog. Econ. Descripción Iniciales Modificaciones Definitivos Gastos Obligaciones Pagos Obligaciones Remanentes de 
 comprometidos reconocidas pendientes de crédito 
 netas pago 

 0 121 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.000,00  0,00  20.000,00  13.574,05  12.081,21  10.570,73  1.510,48  7.918,79 

 0 121 20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 185.000,00  0,00  185.000,00  81.485,78  80.742,26  80.742,26  0,00  104.257,74 

 0 121 20900 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO 44.313,00  0,00  44.313,00  42.347,22  42.347,22  42.347,22  0,00  1.965,78 

 0 121 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 130.000,00  -100.000,00  30.000,00  12.295,12  12.295,12  461,81  11.833,31  17.704,88 

 0 121 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45.000,00  -45.000,00  0,00  35.280,78  35.280,78  774,91  34.505,87  -35.280,78 

 0 121 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 500,00  0,00  500,00  1.046,69  1.046,69  316,44  730,25  -546,69 

 0 121 21600 REP. Y MANTENIM.  EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 6.000,00  0,00  6.000,00  30.682,81  30.682,81  9.311,31  21.371,50  -24.682,81 

 0 121 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.000,00  -3.000,00  42.000,00  29.301,30  29.301,30  4.911,22  24.390,08  12.698,70 

 0 121 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 13.000,00  0,00  13.000,00  11.451,26  11.451,26  4.480,65  6.970,61  1.548,74 

 0 121 22002 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE 60.000,00  0,00  60.000,00  44.535,29  44.535,29  5.831,29  38.704,00  15.464,71 

 0 121 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 350.000,00  0,00  350.000,00  585.097,80  585.097,80  490.598,10  94.499,70  -235.097,80 

 0 121 22101 SUMINISTRO AGUA 12.000,00  0,00  12.000,00  550,55  550,55  0,00  550,55  11.449,45 

 0 121 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12.000,00  0,00  12.000,00  1.322,91  1.322,91  1.322,91  0,00  10.677,09 

 0 121 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 24.000,00  0,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

 0 121 22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 121 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 170.000,00  0,00  170.000,00  172.191,22  172.191,22  148.618,40  23.572,82  -2.191,22 

 0 121 22201 COMUNICACIONES POSTALES 65.000,00  0,00  65.000,00  52.004,73  52.004,73  46.695,89  5.308,84  12.995,27 

 0 121 22204 COMUNICACIONES INFORMATICAS 37.000,00  0,00  37.000,00  50.822,11  50.822,11  35.574,31  15.247,80  -13.822,11 

 0 121 22400 PRIMAS DE SEGUROS 75.000,00  0,00  75.000,00  92.126,71  92.126,71  83.978,75  8.147,96  -17.126,71 

 0 121 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 65.000,00  0,00  65.000,00  15.334,49  15.334,49  6.283,61  9.050,88  49.665,51 

 0 121 22603 JURIDICOS 75.000,00  0,00  75.000,00  118.778,28  118.778,28  106.331,56  12.446,72  -43.778,28 

 0 121 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00  0,00  10.000,00  22.477,77  22.477,77  4.493,11  17.984,66  -12.477,77 

 0 121 22611 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 29.010,00  0,00  29.010,00  1.434,05  1.434,05  1.434,05  0,00  27.575,95 

 0 121 22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000,00  -400.000,00  150.000,00  6.644,60  6.644,60  1.386,87  5.257,73  143.355,40 

 0 121 22705 PROCESOS ELECTORALES 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 121 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 70.000,00  0,00  70.000,00  143.222,48  132.599,53  47.224,18  85.375,35  -62.599,53 

 0 121 23001 DIETAS DEL PERSONAL 4.000,00  0,00  4.000,00  141,00  141,00  141,00  0,00  3.859,00 

 0 121 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  350,25  350,25  350,25  0,00  149,75 

 0 121 41000 CUOTA A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 40.000,00  0,00  40.000,00  6.116,45  6.116,45  1.411,40  4.705,05  33.883,55 

 0 121 48901 SUBVENCIÓN A FUNDACION PARA PROMOCION ALBORAYA 50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  45.000,00  5.000,00  0,00 

 0 121 61118 REFORMAS AYUNTAMIENTO 0,00  346,62  346,62  0,00  0,00  0,00  0,00  346,62 

 0 121 61131 CONDE ZANOGUERA 0,00  178.383,77  178.383,77  0,00  0,00  0,00  0,00  178.383,77 

 0 121 62507 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00  3.000,00  3.000,00  2.554,80  2.554,80  383,80  2.171,00  445,20 

 0 121 64004 Plataforma de Administración Electrónica Municipal 0,00  65.000,00  65.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  65.000,00 

 0 121 83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 30.000,00  0,00  30.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  29.000,00 
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 SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE 
 
 Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)) 
 
 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
 
 Org. Prog. Econ. Descripción Iniciales Modificaciones Definitivos Gastos Obligaciones Pagos Obligaciones Remanentes de 
 comprometidos reconocidas pendientes de crédito 
 netas pago 

 0 222 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 841.920,00  0,00  841.920,00  780.176,75  780.176,75  780.176,75  0,00  61.743,25 

 0 222 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 870.613,00  0,00  870.613,00  849.809,91  849.809,91  849.809,91  0,00  20.803,09 

 0 222 15000 PRODUCTIVIDAD 137.864,00  0,00  137.864,00  19.443,00  19.443,00  19.443,00  0,00  118.421,00 

 0 222 15100 GRATIFICACIONES 26.361,00  0,00  26.361,00  20.269,48  20.269,48  20.269,48  0,00  6.091,52 

 0 222 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 3.000,00  0,00  3.000,00  150,00  150,00  150,00  0,00  2.850,00 

 0 222 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00  0,00  1.000,00  986,00  986,00  986,00  0,00  14,00 

 0 222 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 46.000,00  0,00  46.000,00  51.754,69  51.754,69  51.754,69  0,00  -5.754,69 

 0 222 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00  0,00  4.000,00  7.103,27  3.854,73  581,28  3.273,45  145,27 

 0 222 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 8.000,00  0,00  8.000,00  2.387,41  2.387,41  150,16  2.237,25  5.612,59 

 0 222 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 222 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18.000,00  0,00  18.000,00  7.907,75  7.907,75  4.931,94  2.975,81  10.092,25 

 0 222 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 21.589,60  0,00  21.589,60  14.705,46  14.705,46  751,34  13.954,12  6.884,14 

 0 222 22109 OTROS SUMINISTROS 2.500,00  0,00  2.500,00  4.080,00  4.080,00  1.300,36  2.779,64  -1.580,00 

 0 222 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00  0,00  1.000,00  1.086,07  1.086,07  1.003,00  83,07  -86,07 

 0 222 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

 0 222 23001 DIETAS DEL PERSONAL 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 222 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 222 62401 MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA LOCAL 0,00  100,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 223 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 19.352,00  0,00  19.352,00  18.566,26  18.566,26  18.566,26  0,00  785,74 

 0 223 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 17.840,00  0,00  17.840,00  20.251,01  20.251,01  20.251,01  0,00  -2.411,01 

 0 223 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 10.054,00  0,00  10.054,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.054,00 

 0 223 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 7.625,00  0,00  7.625,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.625,00 

 0 223 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 96.937,80  0,00  96.937,80  122.877,90  122.877,90  122.877,90  0,00  -25.940,10 

 0 223 15000 PRODUCTIVIDAD 13.583,00  0,00  13.583,00  15.550,17  15.550,17  15.550,17  0,00  -1.967,17 

 0 223 15100 GRATIFICACIONES 11.393,00  0,00  11.393,00  523,82  523,82  523,82  0,00  10.869,18 

 0 223 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 223 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 2.400,00  0,00  2.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.400,00 

 0 223 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.000,00  0,00  99.000,00  126.964,32  126.964,32  0,00  126.964,32  -27.964,32 

 0 223 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 14.000,00  0,00  14.000,00  18.733,18  18.733,18  18.733,18  0,00  -4.733,18 

 0 223 20900 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO 12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

 0 223 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000,00  0,00  5.000,00  9.709,85  9.709,85  552,08  9.157,77  -4.709,85 

 0 223 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 5.000,00  0,00  5.000,00  4.998,54  4.998,54  0,00  4.998,54  1,46 

 0 223 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00  0,00  1.000,00  262,67  262,67  0,00  262,67  737,33 

 0 223 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000,00  0,00  3.000,00  4.136,04  4.136,04  1.656,80  2.479,24  -1.136,04 

 0 223 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 10.000,00  0,00  10.000,00  986,91  986,91  21,74  965,17  9.013,09 
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 0 223 22109 OTROS SUMINISTROS 6.000,00  0,00  6.000,00  9.275,12  9.275,12  2.492,44  6.782,68  -3.275,12 

 0 223 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00  0,00  1.000,00  236,00  236,00  0,00  236,00  764,00 

 0 223 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 11.520,00  0,00  11.520,00  10.439,55  10.439,55  360,00  10.079,55  1.080,45 

 0 223 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  2.646,47  2.646,47  986,22  1.660,25  -2.146,47 

 0 223 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  58,58  58,58  0,00  58,58  441,42 

 0 223 46701 BOMBERS. CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA 145.476,00  0,00  145.476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  145.476,00 

 0 313 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 63.263,00  0,00  63.263,00  67.047,68  67.047,68  67.047,68  0,00  -3.784,68 

 0 313 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 48.647,00  0,00  48.647,00  57.101,48  57.101,48  57.101,48  0,00  -8.454,48 

 0 313 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 166.646,00  34.818,80  201.464,80  188.597,40  188.597,40  188.597,40  0,00  12.867,40 

 0 313 15000 PRODUCTIVIDAD 7.835,00  0,00  7.835,00  4.046,83  4.046,83  4.046,83  0,00  3.788,17 

 0 313 15100 GRATIFICACIONES 162,00  0,00  162,00  0,00  0,00  0,00  0,00  162,00 

 0 313 16007 SERVICIO PREVENCION MEDICA 13.500,00  0,00  13.500,00  870,48  870,48  0,00  870,48  12.629,52 

 0 313 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 100,00  0,00  100,00  40,00  40,00  40,00  0,00  60,00 

 0 313 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 313 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 1.000,00  0,00  1.000,00  183,97  183,97  0,00  183,97  816,03 

 0 313 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 313 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500,00  0,00  500,00  382,17  382,17  382,17  0,00  117,83 

 0 313 22109 OTROS SUMINISTROS 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 313 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 313 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 313 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 313 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 313 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 313 46700 CONSORCI COMARCAL DE SERVEIS SOCIALS 24.000,00  0,00  24.000,00  24.000,00  24.000,00  6.010,00  17.990,00  0,00 

 0 313 48000 PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 120.000,00  0,00  120.000,00  109.515,86  109.515,86  65.441,17  44.074,69  10.484,14 

 0 313 48001 PROGR. INTERVENCIÓN, PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 36.000,00  0,00  36.000,00  39.468,23  39.468,23  21.871,87  17.596,36  -3.468,23 

 0 313 48002 PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

 0 313 48004 PROGRAMA DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASESORAMIEN 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

 0 313 48005 PROGRAMA DE CONVIVENCIA 200.000,00  -45.804,13  154.195,87  136.115,29  136.115,29  4.437,93  131.677,36  18.080,58 

 0 313 48006 PRESTACION ECONOMICA REGLADA (PER) 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

 0 313 48007 UNIDAD DE PREVENCIO COMUNITARIA (UPC) 8.000,00  0,00  8.000,00  554,60  554,60  0,00  554,60  7.445,40 

 0 313 48008 PROGRAMA DE FAMILIA Y MENORES 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

 0 313 48009 PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

 0 313 62329 INVERSIÓN UPC 0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 314 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.735.539,88  -35.355,67  1.700.184,21  1.416.025,10  1.416.025,10  1.416.025,10  0,00  284.159,11 
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 0 314 16006 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA: ASISA 38.000,00  0,00  38.000,00  58.958,06  58.958,06  45.252,66  13.705,40  -20.958,06 

 0 322 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 16.765,00  0,00  16.765,00  16.754,75  16.754,75  16.754,75  0,00  10,25 

 0 322 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 18.047,00  0,00  18.047,00  11.523,67  11.523,67  11.523,67  0,00  6.523,33 

 0 322 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,00  98.334,50  98.334,50  269.184,23  269.184,23  269.184,23  0,00  -170.849,73 

 0 322 14100 PERSONAL TALLER DE EMPLEO 0,00  459.791,55  459.791,55  290.209,99  290.209,99  290.209,99  0,00  169.581,56 

 0 322 15100 GRATIFICACIONES 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 322 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 322 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

 0 322 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 322 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 300,00  0,00  300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00 

 0 322 21600 REP. Y MANTENIM.  EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 322 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000,00  0,00  7.000,00  5.874,41  5.874,41  2.829,48  3.044,93  1.125,59 

 0 322 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500,00  0,00  500,00  125,98  125,98  125,98  0,00  374,02 

 0 322 22109 OTROS SUMINISTROS 2.991,88  0,00  2.991,88  0,00  0,00  0,00  0,00  2.991,88 

 0 322 22110 SUMINISTROS 0,00  43.545,60  43.545,60  23.804,08  23.804,08  18.876,08  4.928,00  19.741,52 

 0 322 22304 TRANSPORTE 1.500,00  0,00  1.500,00  324,00  324,00  162,00  162,00  1.176,00 

 0 322 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00  0,00  1.000,00  6.027,92  6.027,92  0,00  6.027,92  -5.027,92 

 0 322 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

 0 322 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000,00  0,00  6.000,00  3.654,45  3.654,45  1.775,28  1.879,17  2.345,55 

 0 322 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

 0 322 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00  0,00  1.000,00  4.779,96  4.779,96  2.422,05  2.357,91  -3.779,96 

 0 322 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

 0 412 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 9.441,00  0,00  9.441,00  8.835,55  8.835,55  8.835,55  0,00  605,45 

 0 412 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 7.329,00  0,00  7.329,00  7.814,28  7.814,28  7.814,28  0,00  -485,28 

 0 412 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 37.269,00  0,00  37.269,00  36.747,85  36.747,85  36.747,85  0,00  521,15 

 0 412 62213 EDIFICACION POSTA SANITARIA PATACONA SUR 0,00  102.806,72  102.806,72  101.016,15  101.016,15  101.016,15  0,00  1.790,57 

 0 412 62214 EDIFICACION POSTA SANITARIA PORT SAPLAYA NORTE 0,00  67.875,13  67.875,13  67.875,13  67.266,27  67.266,27  0,00  608,86 

 0 413 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

 0 422 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 112.886,00  0,00  112.886,00  104.880,59  104.880,59  104.880,59  0,00  8.005,41 

 0 422 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 64.440,00  0,00  64.440,00  67.638,92  67.638,92  67.638,92  0,00  -3.198,92 

 0 422 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 35.632,00  0,00  35.632,00  29.793,01  29.793,01  29.793,01  0,00  5.838,99 

 0 422 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 22.171,00  0,00  22.171,00  16.630,18  16.630,18  16.630,18  0,00  5.540,82 

 0 422 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 227.009,00  0,00  227.009,00  97.041,60  97.041,60  97.041,60  0,00  129.967,40 

 0 422 15000 PRODUCTIVIDAD 101.989,00  0,00  101.989,00  24.172,20  24.172,20  24.172,20  0,00  77.816,80 

 0 422 15100 GRATIFICACIONES 10.784,12  0,00  10.784,12  7.790,02  7.790,02  7.790,02  0,00  2.994,10 
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 0 422 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 422 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00  0,00  2.000,00  1.777,65  1.777,65  641,40  1.136,25  222,35 

 0 422 20900 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 422 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 15.000,00  0,00  15.000,00  3.766,46  3.766,46  0,00  3.766,46  11.233,54 

 0 422 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 422 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 422 22102 SUMINISTRO DE GAS 13.200,00  0,00  13.200,00  25.919,25  25.919,25  25.581,63  337,62  -12.719,25 

 0 422 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 2.400,00  0,00  2.400,00  1.350,91  1.350,91  234,47  1.116,44  1.049,09 

 0 422 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.000,00  0,00  14.000,00  1.664,63  1.664,63  1.102,47  562,16  12.335,37 

 0 422 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 210.000,00  -140.000,00  70.000,00  37.248,96  37.248,96  18.898,80  18.350,16  32.751,04 

 0 422 48908 SUBVENCIONES Y AYUDAS DE EDUCACION 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

 0 422 60128 INVERSIONES  NUEVO COLEGIO PUBLICO AUSIAS MARCH 0,00  36.778,33  36.778,33  36.778,33  36.778,33  36.778,33  0,00  0,00 

 0 422 60131 CENTRO MUNICIPAL SERV. EDUC. C.P. CERVANTES 0,00  4.951,61  4.951,61  3.184,20  0,00  0,00  0,00  4.951,61 

 0 422 61101 REFORMA COLEGIO PUBLICO CERVANTES 0,00  4.222,43  4.222,43  4.167,43  0,00  0,00  0,00  4.222,43 

 0 422 61107 REMODELACION C. CIVICO CANONICO JULIA   0,00  121.633,93  121.633,93  23.688,95  0,00  0,00  0,00  121.633,93 

 0 422 61109 REFORMA COLEGIO PUBLICO PATACONA 0,00  10.482,75  10.482,75  0,00  0,00  0,00  0,00  10.482,75 

 0 422 61130 CLIMATIZACION ESCUELA INFANTIL PATACONA 0,00  59.000,00  59.000,00  59.000,00  59.000,00  0,00  59.000,00  0,00 

 0 432 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 188.606,00  0,00  188.606,00  168.561,77  168.561,77  168.561,77  0,00  20.044,23 

 0 432 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 179.490,00  0,00  179.490,00  167.007,44  167.007,44  167.007,44  0,00  12.482,56 

 0 432 15000 PRODUCTIVIDAD 36.143,00  0,00  36.143,00  19.384,10  19.384,10  19.384,10  0,00  16.758,90 

 0 432 15100 GRATIFICACIONES 1.721,00  0,00  1.721,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.721,00 

 0 432 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.000,00  0,00  55.000,00  52.179,00  50.306,55  21.000,00  29.306,55  4.693,45 

 0 432 21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 9.000,00  0,00  9.000,00  11.783,01  11.783,01  0,00  11.783,01  -2.783,01 

 0 432 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 10.000,00  0,00  10.000,00  759,00  759,00  0,00  759,00  9.241,00 

 0 432 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 432 21900 REPARACIÓN Y MTO. OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

 0 432 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 432 22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000,00  0,00  550.000,00  868.179,96  868.179,96  1.486,50  866.693,46  -318.179,96 

 0 432 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 39.843,00  0,00  39.843,00  41.843,81  3.495,59  83,81  3.411,78  36.347,41 

 0 432 60101 FUENTES ORNAMENTALES PASEO ARAGÓN (PAU 2008) 0,00  255,24  255,24  0,00  0,00  0,00  0,00  255,24 

 0 432 60103 URBANIZACION CALLE MARIANISTAS 0,00  217,92  217,92  217,92  0,00  0,00  0,00  217,92 

 0 432 60117 AVENIDA LA HUERTA  0,00  78.290,94  78.290,94  6.682,01  0,00  0,00  0,00  78.290,94 

 0 432 60140 REURBANIZACIÓN AVENIDA DE LA HUERTA 0,00  621.755,94  621.755,94  621.755,94  621.755,94  621.755,94  0,00  0,00 

 0 441 61125 Mejora red de saneamiento plaza mercado, plaza birler y plaza mayor  0,00  133.559,15  133.559,15  132.240,00  132.240,00  54.815,34  77.424,66  1.319,15 

 0 441 61126 Mejora red saneamiento calle unión y plaza de la señoría FEES 0,00  68.624,99  68.624,99  67.999,34  44.408,82  9.607,72  34.801,10  24.216,17 
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 0 442 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.585.000,00  0,00  1.585.000,00  1.588.038,70  1.581.464,89  44.429,40  1.537.035,49  3.535,11 

 0 442 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 442 47002 SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN EMPRESA CRIDA 0,00  1.499.999,63  1.499.999,63  764.000,00  764.000,00  210.000,00  554.000,00  735.999,63 

 0 442 62330 Contenedores soterrados en paseo marítimo Port Saplaya FEES 0,00  142.464,14  142.464,14  116.112,00  53.646,25  0,00  53.646,25  88.817,89 

 0 444 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 18.086,00  0,00  18.086,00  5.114,32  5.114,32  5.114,32  0,00  12.971,68 

 0 444 15000 PRODUCTIVIDAD 2.127,00  0,00  2.127,00  656,81  656,81  656,81  0,00  1.470,19 

 0 444 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 444 20300 ALQUILER DE CONTENEDORES 115.882,08  0,00  115.882,08  100.297,14  100.297,14  100.011,40  285,74  15.584,94 

 0 444 21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 90.000,00  -16.000,00  74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.000,00 

 0 444 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 500,00  0,00  500,00  657,35  657,35  0,00  657,35  -157,35 

 0 444 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 444 22600 CANONES 35.000,00  0,00  35.000,00  27,64  27,64  25,52  2,12  34.972,36 

 0 444 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00  0,00  0,00  29,63  29,63  29,63  0,00  -29,63 

 0 444 62320 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE PARA MEDIO AMBIENTE 0,00  16.000,00  16.000,00  15.930,00  15.930,00  15.930,00  0,00  70,00 

 0 451 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 46.061,54  0,00  46.061,54  50.217,68  50.217,68  50.217,68  0,00  -4.156,14 

 0 451 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 35.269,66  0,00  35.269,66  39.995,32  39.995,32  39.995,32  0,00  -4.725,66 

 0 451 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 8.615,00  0,00  8.615,00  8.321,85  8.321,85  8.321,85  0,00  293,15 

 0 451 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 5.757,00  0,00  5.757,00  6.069,73  6.069,73  6.069,73  0,00  -312,73 

 0 451 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 8.160,00  0,00  8.160,00  3.371,00  3.371,00  3.371,00  0,00  4.789,00 

 0 451 15000 PRODUCTIVIDAD 5.991,00  0,00  5.991,00  8.192,17  8.192,17  8.192,17  0,00  -2.201,17 

 0 451 15100 GRATIFICACIONES 666,00  0,00  666,00  0,00  0,00  0,00  0,00  666,00 

 0 451 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.411,86  0,00  9.411,86  9.015,19  9.015,19  0,00  9.015,19  396,67 

 0 451 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 6.000,00  -5.000,00  1.000,00  510,55  510,55  96,00  414,55  489,45 

 0 451 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00  0,00  500,00  271,40  271,40  0,00  271,40  228,60 

 0 451 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

 0 451 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000,00  0,00  1.000,00  191,40  191,40  191,40  0,00  808,60 

 0 451 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 451 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

 0 451 22607 FESTEJOS POPULARES 275.000,00  0,00  275.000,00  205.413,09  205.413,09  36.662,39  168.750,70  69.586,91 

 0 451 22609 DERECHOS DE AUTOR SGAE 22.000,00  0,00  22.000,00  5.793,80  5.793,80  0,00  5.793,80  16.206,20 

 0 451 22709 TEATRE L'AGRICOLA 35.000,00  0,00  35.000,00  39,00  39,00  39,00  0,00  34.961,00 

 0 451 22711 BIBLIOTECA 12.000,00  0,00  12.000,00  11.996,21  11.996,21  11.996,21  0,00  3,79 

 0 451 48910 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES 0,00  0,00  0,00  615,00  615,00  0,00  615,00  -615,00 

 0 451 48912 SUBVENCION A LA SOCIEDAD MUSICAL DE ALBORAYA 25.000,00  0,00  25.000,00  18.750,00  18.750,00  0,00  18.750,00  6.250,00 

 0 451 48921 SUBVENCION A LA JUNTA LOCAL FALLERA 35.000,00  0,00  35.000,00  35.000,00  35.000,00  35.000,00  0,00  0,00 
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 0 451 60109 CENTRO CIVICO PALMARET 0,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

 0 451 60132 INVERSIONES EN CENTRO CIVICO PATACONA 0,00  114.960,77  114.960,77  0,00  0,00  0,00  0,00  114.960,77 

 0 451 60136 CENTRO CIVICO PORT SAPLAYA 0,00  25.300,00  25.300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.300,00 

 0 452 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 56.645,00  -56.645,00  0,00  53.238,09  53.238,09  53.238,09  0,00  -53.238,09 

 0 452 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 54.288,00  -54.288,00  0,00  45.958,64  45.958,64  45.958,64  0,00  -45.958,64 

 0 452 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 42.078,00  0,00  42.078,00  24.731,24  24.731,24  24.731,24  0,00  17.346,76 

 0 452 15000 PRODUCTIVIDAD 5.290,00  0,00  5.290,00  3.200,36  3.200,36  3.200,36  0,00  2.089,64 

 0 452 15100 GRATIFICACIONES 471,00  0,00  471,00  192,00  192,00  192,00  0,00  279,00 

 0 452 20900 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO 137.983,56  0,00  137.983,56  154.314,72  154.314,72  0,00  154.314,72  -16.331,16 

 0 452 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 3.000,00  0,00  3.000,00  680,68  680,68  0,00  680,68  2.319,32 

 0 452 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000,00  -30.000,00  10.000,00  5.729,13  5.729,13  83,40  5.645,73  4.270,87 

 0 452 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 452 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00  0,00  600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  600,00 

 0 452 22102 SUMINISTRO DE GAS 10.000,00  0,00  10.000,00  11.420,79  11.420,79  11.420,79  0,00  -1.420,79 

 0 452 22109 OTROS SUMINISTROS 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

 0 452 22400 PRIMAS DE SEGUROS 500,00  0,00  500,00  6.795,10  6.795,10  6.795,10  0,00  -6.295,10 

 0 452 22610 JOCS MUNICIPALS 12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

 0 452 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00  0,00  3.000,00  99,29  99,29  0,00  99,29  2.900,71 

 0 452 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 79.800,00  -65.000,00  14.800,00  8.549,68  8.549,67  0,00  8.549,67  6.250,33 

 0 452 47001 A EMPRESAS PRIVADAS 277.256,00  0,00  277.256,00  277.000,00  277.000,00  0,00  277.000,00  256,00 

 0 452 48913 SUBVENCIONES A ASOCIACIACIONES DEPORTIVAS 75.000,00  -16.349,13  58.650,87  50.935,00  50.935,00  0,00  50.935,00  7.715,87 

 0 452 60142 Reparación Vestuarios de la Ciudad del Deporte 0,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  0,00  0,00 

 0 452 60143 Edificio servicios campo de fútbol Patacona FEES 0,00  330.000,01  330.000,01  312.818,10  117.494,34  23.596,69  93.897,65  212.505,67 

 0 452 62208 FRONTONES 0,00  565.582,73  565.582,73  0,00  0,00  0,00  0,00  565.582,73 

 0 452 62311 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00  1.196,87  1.196,87  0,00  0,00  0,00  0,00  1.196,87 

 0 452 63200 INV. REPOSICION PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICI 0,00  278.271,95  278.271,95  1.447,65  1.447,65  0,00  1.447,65  276.824,30 

 0 453 60119 PLAN DE RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO 0,00  76,49  76,49  0,00  0,00  0,00  0,00  76,49 

 0 463 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000,00  0,00  9.000,00  16.455,47  16.455,47  11.655,47  4.800,00  -7.455,47 

 0 463 23001 DIETAS DEL PERSONAL 9.600,00  0,00  9.600,00  9.605,25  9.605,25  9.605,25  0,00  -5,25 

 0 463 48922 PROGRAMA AYUDA  VIVIENDA EN ALQUILER PARA JOVENES 74.059,00  -74.000,00  59,00  0,00  0,00  0,00  0,00  59,00 

 0 463 62209 CENTRO CIVICO PORT SAPLAYA 0,00  185.997,62  185.997,62  185.997,62  185.997,62  91.436,49  94.561,13  0,00 

 0 463 62507 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00  15.500,00  15.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.500,00 

 0 464 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 12.487,00  0,00  12.487,00  13.817,64  13.817,64  13.817,64  0,00  -1.330,64 

 0 464 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 8.885,00  0,00  8.885,00  8.784,05  8.784,05  8.784,05  0,00  100,95 

 0 464 15000 PRODUCTIVIDAD 1.528,00  0,00  1.528,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.528,00 

Expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Alboraya Ejercicio 2010 Página 16 de 387



 SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE 
 
 Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)) 
 
 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
 
 Org. Prog. Econ. Descripción Iniciales Modificaciones Definitivos Gastos Obligaciones Pagos Obligaciones Remanentes de 
 comprometidos reconocidas pendientes de crédito 
 netas pago 

 0 464 15100 GRATIFICACIONES 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 464 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000,00  -997,62  2,38  0,00  0,00  0,00  0,00  2,38 

 0 464 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 16.000,00  -10.500,00  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00 

 0 511 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 10.806,00  0,00  10.806,00  50.611,45  50.611,45  50.611,45  0,00  -39.805,45 

 0 511 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 7.629,00  0,00  7.629,00  53.152,07  53.152,07  53.152,07  0,00  -45.523,07 

 0 511 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 41.622,00  -41.622,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0 511 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 30.634,00  -30.634,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0 511 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 66.034,00  0,00  66.034,00  22.939,22  22.939,22  22.939,22  0,00  43.094,78 

 0 511 15000 PRODUCTIVIDAD 13.629,00  0,00  13.629,00  6.651,94  6.651,94  6.651,94  0,00  6.977,06 

 0 511 15100 GRATIFICACIONES 58.371,00  0,00  58.371,00  354,40  354,40  354,40  0,00  58.016,60 

 0 511 20301 ARRENDAMIENTOS 57.236,00  0,00  57.236,00  57.235,84  57.235,80  57.235,80  0,00  0,20 

 0 511 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 65.000,00  0,00  65.000,00  61.403,73  61.403,73  54.495,93  6.907,80  3.596,27 

 0 511 21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 361.037,77  -275.000,00  86.037,77  12.588,98  12.588,98  2.504,71  10.084,27  73.448,79 

 0 511 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 85.000,00  -80.000,00  5.000,00  2.478,43  2.478,43  1.800,04  678,39  2.521,57 

 0 511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00  -5.788,80  14.211,20  0,00  0,00  0,00  0,00  14.211,20 

 0 511 44000 APORTACION A EGUSA DEFICITS 2003 Y 2004 395.469,63  -395.469,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0 511 60139 REURBANIZACIÓN PLAZA GENERAL BASSET 0,00  9.500,00  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.500,00 

 0 511 61106 PLAN DE CAMINOS RURALES DIPUTACION 0,00  110.278,00  110.278,00  79.251,60  79.251,60  0,00  79.251,60  31.026,40 

 0 511 61121 PLAN DE NUCLEOS  0,00  52.735,22  52.735,22  0,00  0,00  0,00  0,00  52.735,22 

 0 511 61123 RONDA ESTE, ADECUACIÓN DRENAJE, AJARDINAMIENTO Y REPAVIMENTACION. PA 0,00  242.000,00  242.000,00  242.000,00  242.000,00  0,00  242.000,00  0,00 

 0 511 61127 Adecuación infraestructuras urbanas, ejecución de rotonda y carril b 0,00  1.657.523,71  1.657.523,71  1.497.044,60  276.117,87  0,00  276.117,87  1.381.405,84 

 0 511 61128 Reurbanización Paseo de Aragón 0,00  115.776,00  115.776,00  115.776,00  0,00  0,00  0,00  115.776,00 

 0 511 61129 FIJACIÓN JUEGOS C/FARMACEUTICO ESTEBAN 0,00  4.465,36  4.465,36  4.389,67  4.389,67  0,00  4.389,67  75,69 

 0 511 62327 NUEVO ALUMBRADO PASEO MARITIMO SAPLAYA 0,00  60.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

 0 511 62328 ALUMBRADO CENTRO HISTORICO 0,00  724,00  724,00  0,00  0,00  0,00  0,00  724,00 

 0 511 78000 TRANSF. CAP. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES 0,00  251,65  251,65  0,00  0,00  0,00  0,00  251,65 

 0 512 60121 OBRAS HIDRAHULICAS POL-2006 0,00  34,34  34,34  0,00  0,00  0,00  0,00  34,34 

 0 512 61122 SEDE DENOMINACION ORIGEN CHUFA DE VALENCIA 0,00  273.128,65  273.128,65  266.993,07  260.329,34  168,56  260.160,78  12.799,31 

 0 513 48914 SUBVENCION BONOS DE TRANSPORTE 43.000,00  0,00  43.000,00  39.970,70  39.970,70  39.970,70  0,00  3.029,30 

 0 521 44001 APORTACION A EMPRESA MEDIOS COMUNICACION ECODIAL 140.063,04  25.000,00  165.063,04  165.063,04  165.063,04  165.063,04  0,00  0,00 

 0 611 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 123.022,00  0,00  123.022,00  100.492,11  100.492,11  100.492,11  0,00  22.529,89 

 0 611 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 104.849,00  0,00  104.849,00  66.225,55  66.225,55  66.225,55  0,00  38.623,45 

 0 611 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 113.139,00  0,00  113.139,00  113.707,83  113.707,83  113.707,83  0,00  -568,83 

 0 611 15000 PRODUCTIVIDAD 38.531,00  0,00  38.531,00  19.851,60  19.851,60  19.851,60  0,00  18.679,40 

 0 611 15100 GRATIFICACIONES 100,00  0,00  100,00  300,00  300,00  300,00  0,00  -200,00 
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 0 611 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 611 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 611 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 65.000,00  0,00  65.000,00  53.862,88  36.263,02  1.039,92  35.223,10  28.736,98 

 0 611 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 611 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  17,05  17,05  17,05  0,00  482,95 

 0 622 15100 GRATIFICACIONES 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 731 60102 PLAN DE NÚCLEOS 2008 (SUMINISTRO GAS) 0,00  60.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

 0 751 15100 GRATIFICACIONES 10.129,00  0,00  10.129,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.129,00 

 0 751 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 751 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 751 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00  -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0 751 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 751 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 800,00  0,00  800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  800,00 

 0 751 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 751 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

 0 751 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 45.000,00  -28.206,89  16.793,11  5.695,01  5.695,01  5.105,01  590,00  11.098,10 

 0 751 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 751 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 751 48101 PREMIOS 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 751 48902 CONVENIO CRUZ ROJA 0,00  16.000,00  16.000,00  16.000,00  16.000,00  0,00  16.000,00  0,00 

 0 751 62212 EDIFICACIÓN POSTA SANITARIA Y OFICINA TURISMO PL. GRAL. BASSET 0,00  58.093,76  58.093,76  58.093,76  57.873,55  57.873,55  0,00  220,21 

 0 751 62304 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00  7.797,97  7.797,97  7.237,24  7.237,24  7.237,24  0,00  560,73 

 0 751 63200 INV. REPOSICION PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICI 0,00  44.413,78  44.413,78  44.413,78  44.413,78  0,00  44.413,78  0,00 

 TOTAL 18.422.473,40 6.180.187,70 24.602.661,10 19.730.525,32 17.980.507,01 11.921.871,04 6.058.635,97 6.622.154,09 
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 11200 I.B.I DE NATURALEZA RUSTICA 27.578,43  0,00  27.578,43  84.508,72  73,40  3.109,27  81.326,05  69.039,89  12.286,16  53.747,62 

 11201 I.B.I DE NATURALEZA URBANA 4.705.200,00  0,00  4.705.200,00  5.702.878,53  49.770,47  137.353,15  5.515.754,91  4.914.478,17  601.276,74  810.554,91 

 11300 IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 717.563,42  0,00  717.563,42  705.423,95  8.573,61  14.535,28  682.315,06  587.679,48  94.635,58  -35.248,36 

 11400 IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NAT. URBAN 267.563,08  0,00  267.563,08  502.365,95  1.175,83  47.181,44  454.008,68  258.324,06  195.684,62  186.445,60 

 13000 I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 256.280,64  0,00  256.280,64  366.294,73  327,03  21.317,06  344.650,64  286.304,93  58.345,71  88.370,00 

 28200 IMPUESTOS S/CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS 2.049.125,33  0,00  2.049.125,33  136.302,60  60.593,98  0,00  75.708,62  64.879,31  10.829,31  -1.973.416,71 

 30000 VENTAS MATERIALES RECOGIDOS DE CARACTER RECICLABLE 0,00  0,00  0,00  76.607,00  212,00  5.366,70  71.028,30  52.485,40  18.542,90  71.028,30 

 30001 VENTAS 71.500,00  0,00  71.500,00  170,72  0,00  0,00  170,72  170,72  0,00  -71.329,28 

 31000 RECOGIDA DE R.S.U. 765.913,65  0,00  765.913,65  592.145,01  3.869,53  2.417,24  585.858,24  492.327,37  93.530,87  -180.055,41 

 31008 TASA POR SERVICIO CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL 5.890,00  0,00  5.890,00  4.465,00  95,00  0,00  4.370,00  4.237,00  133,00  -1.520,00 

 31009 TASAS POR SERVICIO ESCUELA PÚBLICA DE ADULTOS 20.133,00  0,00  20.133,00  40.233,33  0,00  140,00  40.093,33  30.487,73  9.605,60  19.960,33 

 31101 TASA SOBRE LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 17.007,96  0,00  17.007,96  14.468,13  0,00  0,00  14.468,13  14.286,90  181,23  -2.539,83 

 31200 LICENCIAS URBANISTICAS 70.716,99  0,00  70.716,99  43.850,96  0,00  1.920,00  41.930,96  38.861,91  3.069,05  -28.786,03 

 31201 TASA PRESTACION SERVICIOS CARACTER TECNICO 5.349,17  0,00  5.349,17  3.912,21  0,00  0,00  3.912,21  3.767,97  144,24  -1.436,96 

 32100 TASAS POR OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 216.289,68  0,00  216.289,68  256.168,70  0,00  0,00  256.168,70  248.980,94  7.187,76  39.879,02 

 32102 TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PCO: MERCADOS 26.444,02  0,00  26.444,02  25.503,36  0,00  293,69  25.209,67  20.647,24  4.562,43  -1.234,35 

 32200 TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PCO: VADOS 72.374,94  0,00  72.374,94  85.007,40  3.325,35  2.089,59  79.592,46  75.445,43  4.147,03  7.217,52 

 32201 TASAS POR OCUPACION DE TERRENOS USO PUBLICO 231.995,31  0,00  231.995,31  255.513,68  631,05  439,93  254.442,70  210.629,85  43.812,85  22.447,39 

 34001 PRECIO PUBLICO ASISTENCIA ACTOS DE CARACTER CULTUR 20.058,42  0,00  20.058,42  175,00  8,00  0,00  167,00  167,00  0,00  -19.891,42 

 34002 PRECIO PUBLICO PRESTACION SERVICIO ESCOLA D'ESTIU 130.125,00  0,00  130.125,00  60.420,00  0,00  22.770,00  37.650,00  37.050,00  600,00  -92.475,00 

 34003 PRECIO PUBLICO ESCUELA INFANTIL LA PATACONA 195.140,00  0,00  195.140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -195.140,00 

 34004 PRECIO PUBLICO SERVICIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS   277.600,00  0,00  277.600,00  57.234,96  0,00  0,00  57.234,96  57.234,96  0,00  -220.365,04 

 34006 PRECIO PUBLICO ACCIONES FORMATIVAS CULTURALES Y ED 49.174,00  0,00  49.174,00  55.869,39  312,68  293,00  55.263,71  24.180,73  31.082,98  6.089,71 

 34007 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 22.641,33  0,00  22.641,33  8.414,49  0,00  0,00  8.414,49  7.281,63  1.132,86  -14.226,84 

 39100 SANCIONES DE TRAFICO 84.311,39  0,00  84.311,39  109.502,56  102,20  0,00  109.400,36  109.400,36  0,00  25.088,97 

 39101 OTRAS SANCIONES 4.224,50  0,00  4.224,50  54.848,16  0,00  6.570,00  48.278,16  4.997,56  43.280,60  44.053,66 

 39200 RECARGOS DE APREMIO 60.000,00  0,00  60.000,00  63.633,36  147,81  0,00  63.485,55  63.485,55  0,00  3.485,55 

 39300 INTERESES DE DEMORA 12.382,81  0,00  12.382,81  13.127,88  2,04  0,00  13.125,84  13.125,84  0,00  743,03 

 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00  0,00  0,00  36.689,65  0,00  0,00  36.689,65  30.929,65  5.760,00  36.689,65 

 39900 DERECHOS DE EXAMEN 1.500,00  0,00  1.500,00  564,61  0,00  0,00  564,61  564,61  0,00  -935,39 

 39901 RECURSOS EVENTUALES 0,00  0,00  0,00  81.452,85  18.709,91  0,00  62.742,94  62.742,94  0,00  62.742,94 

 42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO 4.436.853,73  0,00  4.436.853,73  3.258.172,80  0,00  0,00  3.258.172,80  3.258.100,80  72,00  -1.178.680,93 

 45500 SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AREA DE EMPLEO 528.492,12  574.071,65  1.102.563,77  720.189,55  19.800,95  0,00  700.388,60  601.084,61  99.303,99  -402.175,17 

 45502 SUBVENCIONES CORRIENTES DE TURISMO 175.000,00  0,00  175.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -175.000,00 

 45503 SUBVENCIONES CORRIENTES DE BTAR. SOCIAL 161.136,00  0,00  161.136,00  109.555,09  2.500,00  0,00  107.055,09  85.889,56  21.165,53  -54.080,91 
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 SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE 
 
 Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica)) 
 
 Previsiones presupuestarias 
 
 Econ. Descripción Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Derechos Derechos Derechos Recaudación Derechos Exceso / defecto 
 iniciales definitivas reconocidos anulados cancelados reconocidos neta pendientes de previsión 
 netos cobro 

 45504 OTRAS SUBVENCIONES CORR.AD.GRAL.COMUN.AUTONOMA 0,00  0,00  0,00  200.696,62  0,00  0,00  200.696,62  196.978,62  3.718,00  200.696,62 

 45505 SUBVENCIONES CORRIENTES DE EDUCACION 170.341,00  0,00  170.341,00  7.746,84  0,00  0,00  7.746,84  7.746,84  0,00  -162.594,16 

 46200 SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENC 0,00  27.600,00  27.600,00  100.908,96  0,00  0,00  100.908,96  71.840,00  29.068,96  73.308,96 

 46201 APORTACIONES "JOCS MUNICIPALS DE L'HORTA NORD" 11.000,00  0,00  11.000,00  300,00  0,00  0,00  300,00  300,00  0,00  -10.700,00 

 52000 INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS 42.000,00  0,00  42.000,00  12.738,13  0,00  0,00  12.738,13  12.738,13  0,00  -29.261,87 

 54000 PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 0,00  0,00  0,00  6.010,00  0,00  0,00  6.010,00  6.010,00  0,00  6.010,00 

 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,00  0,00  0,00  6.496,87  0,00  0,00  6.496,87  6.420,21  76,66  6.496,87 

 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.500.000,00  0,00  3.500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -3.500.000,00 

 55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,00  0,00  0,00  24.000,00  0,00  0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  24.000,00 

 72000 TRANSF. CAP. DE LA ADMINISTRACION GRAL DEL ESTADO 0,00  2.455.060,00  2.455.060,00  2.397.172,00  0,00  0,00  2.397.172,00  1.869.499,22  527.672,78  -57.888,00 

 75060 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA 0,00  22.206,89  22.206,89  175.009,56  0,00  0,00  175.009,56  108.870,12  66.139,44  152.802,67 

 76100 SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA DIPUTACION DE VALENC 111.000,00  411.120,60  522.120,60  377.395,90  0,00  0,00  377.395,90  175.119,88  202.276,02  -144.724,70 

 83000 REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL 30.000,00  0,00  30.000,00  5.366,67  0,00  0,00  5.366,67  4.366,67  1.000,00  -24.633,33 

 87002 RTE. TESORERIA: APLICACION PARA FINANCIAR INCORPOR 0,00  2.690.128,56  2.690.128,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2.690.128,56 

 91701 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE FUERA DEL S.P 559.501,76  0,00  559.501,76  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -559.501,76 

 TOTAL 20.109.407,68 6.180.187,70 26.289.595,38 16.839.511,88 170.230,84 265.796,35 16.403.484,69 14.213.159,79 2.190.324,90 -9.886.110,69 
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 RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2010 
 
 DERECHOS RECONOCIDOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO 
 NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 13.448.540,56  14.636.221,69  -1.187.681,13 

 b. Otras operaciones no financieras 2.949.577,46  2.441.149,22  508.428,24 

 1. Total operaciones no financieras (a+b) 16.398.118,02  17.077.370,91  -679.252,89 

 2. Activos financieros 5.366,67  1.000,00  4.366,67 

 3. Pasivos financieros 0,00  902.136,10  -902.136,10 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 16.403.484,69  17.980.507,01  -1.577.022,32 
 
 AJUSTES: 

 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos gral. 0,00 

 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.468.615,03 

 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 179.297,07 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -287.704,36 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME DE 
FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D'ALBORAIA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 
2010 

Rebudes les al·legacions presentades per l'Ajuntament d'Alboraia, relatives al 
mateix Ajuntament i a la seua filial EGUSA, així com per l'exalcalde i actual 
portaveu del grup popular municipal de l'Ajuntament d'Alboraia, el 18 i el 28 de 
gener de 2013, respectivament, les hem analitzades i considerat seguint l'ordre 
en què estan formulades i agrupades per entitat. Pel que fa a les dites 
al·legacions informem el següent: 

AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L'AJUNTAMENT 

Al·legació 1ª 

Apartat 3.1 a, paràgraf 1r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant als errors en les desviacions de finançament, l'Ajuntament entén que es 
deu a un error informàtic, ja que els projectes de despesa associats a aquestes 
desviacions es troben perfectament definits i associats a les operacions 
comptables. 

Comentaris: 

Els errors als quals fa referència l'Ajuntament en la seua al·legació tenen 
incidència en el càlcul de les desviacions de finançament i, per tant, en 
l'adequat càlcul del resultat pressupostari de l'exercici, tal com indica l'apartat 
7.1 de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 2ª 

Apartat 3.1 b, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

La no inclusió del saldo del compte 413 en el romanent de tresoreria no és un 
error susceptible de corregir. S'hi afegeix que en l'informe d'Intervenció de la 
liquidació i del Compte General es fa una advertència sobre l'elevat saldo 
d'aquest compte. 

Comentaris: 

L'ajust al romanent de tresoreria que indica l'esborrany de l'Informe no inclou el 
saldo del compte 413, ja que el seu còmput està expressament exclòs en l'ICAL 
aplicable. No obstant això, aquesta Sindicatura de Comptes considera que per a 
una adequada interpretació del romanent de tresoreria cal tenir en compte la 
incidència d'aquest saldo, atesa la seua naturalesa i importància quantitativa.  

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 
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Al·legació 3ª 

Apartat 3.1 b, paràgraf 6è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'al·lega que les operacions de crèdit no van ser sotmeses a l'autorització 
administrativa prèvia, emparant-se en la contestació a una consulta formulada 
pel Ministeri d'Economia i Hisenda. 

Comentaris: 

En l'apartat 13.10 a de l'esborrany de l'Informe es comenta la consulta 
formulada al Ministeri d'Economia i Hisenda, així com l'opinió de l'òrgan 
interventor en el seu informe del Compte General de l'exercici de 2006. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 4ª 

Apartat 3.1 EGUSA b, c, d i e de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'al·lega que en els informes del Compte General de l'interventor es posen de 
manifest els aspectes indicats en els paràgrafs de referència. 

Comentaris: 

Allò que ha adduït l'Ajuntament no aporta cap informació contradictòria o 
addicional a l'exposada en l'esborrany de l'Informe. No obstant això, cal indicar 
que en els distints apartats de l'esborrany es fa referència a les reiterades 
advertències indicades en els informes de l'interventor sobre el Compte General 
de l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 5ª 

Apartat 3.2 b de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'al·lega que allò manifestat en l'esborrany és massa genèric i consideren que es 
refereix exclusivament a les societats que en depenen. Afegeixen que en 
l'informe de l'interventor de l'exercici de 2010 consta el compliment del que 
disposa l'article 220 del TRLRHL pel que fa al control financer de les societats 
mercantils. 

Comentaris: 

Quant a la fiscalització prèvia de la despesa municipal, no s'aporta cap evidència 
de la seua efectiva realització; i respecte al control financer de les societats 
participades, únicament consta en l'informe del Compte General que s'ha 
efectuat aquest control sobre la societat participada EGUSA. No s'aporta cap 
informe individual del control financer realitzat sobre EGUSA en l'exercici de 
2010, ni sobre la resta de societats participades en els termes prevists en l'article 
220 del TRLRHL. 
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Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 6ª 

Apartat 3.2 e de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la necessitat d'adoptar mesures derivades del romanent de tresoreria 
negatiu, l'Ajuntament proposa afegir que els informes de l'interventor indicaven 
reiteradament aquesta necessitat des de l'exercici de 2005. 

Comentaris: 

L'apartat 7.2 de l'esborrany de l'Informe indica el següent: "... els informes de la 
Intervenció indicaven, des de la liquidació del pressupost de 2003, la necessitat 
d’adoptar les mesures necessàries per a millorar i equilibrar la situació financera 
i patrimonial de l’Ajuntament..." 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 7ª 

Apartat 3.2 i i l'apartat 11.2 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L'Ajuntament argumenta que caldria aclarir si s'ha tramés l'expedient a la 
Intervenció municipal per a la seua fiscalització prèvia. 

Comentaris: 

No han aportat cap evidència sobre la tramesa d'aquest expedient a la 
Intervenció municipal, fet que podria incloure's en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir al paràgraf 8è de l'apartat 11.2, la frase següent: 

"No han aportat cap evidència sobre la tramesa d'aquest expedient a la 
Intervenció municipal". 

Al·legació 8ª 

Apartat 3.2 EGUSA a de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L'Ajuntament addueix que s'hauria d'afegir que en els informes de la 
Intervenció es deixa constatació que EGUSA no es financia majoritàriament amb 
ingressos de mercat i que caldria demanar autorització per als préstecs de la seu 
social i de la central d'emergències. 

Comentaris: 

L'apartat 13.10 de l'esborrany de l'Informe indica el que ha manifestat 
l'interventor en els seus informes en aquesta qüestió. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 
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Al·legació 9ª 

Apartat 4, penúltim paràgraf de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L'Ajuntament proposa afegir que el lloc d'interventor estava ocupat de manera 
accidental per un administratiu amb titulació de llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials. 

Comentaris: 

Es pren en consideració l'al·legació de l'Entitat i proposem modificar el paràgraf 
de referència. 

Conseqüències en l'Informe: 

On diu: 

"El lloc d’Intervenció, va ser ocupat entre octubre de 2003 i abril de 2009 per un 
habilitat nacional... Des de juny de 2010, aquesta plaça està ocupada amb 
caràcter accidental per un tècnic de l’Ajuntament. Les tasques de comptabilitat i 
gestió pressupostària les realitza l’interventor, dos auxiliars i una 
administrativa." 

Ha de dir: 

"El lloc d’Intervenció, va ser ocupat entre octubre de 2003 i abril de 2009 per un 
habilitat nacional i, posteriorment, durant menys d'un any per un altre habilitat 
amb la plaça acumulada en una altra corporació. Des de juny de 2010, aquesta 
plaça està ocupada amb caràcter accidental per un administratiu amb titulació 
d'economista. Les tasques de comptabilitat i gestió pressupostària les realitza 
l’interventor, dos auxiliars i una administrativa." 

Al·legació 10ª 

Apartat 5.1, paràgrafs 5è i 6è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Pel que fa al contingut del Compte General de l'exercici de 2010, s'al·lega que els 
comptes anuals de les societats participades esmentades en l'esborrany van ser 
requerides per la Intervenció i no facilitades per les dites societats, encara que 
les seues dades es van consolidar com a estats comptables de l'Ajuntament. 

Quant als certificats de les entitats financeres, al·leguen que solament en falten 
dos de dinou, i que si bé van ser sol·licitats, no van ser facilitats per les dites 
entitats i hi afegiren en el seu lloc còpies dels extractes bancaris. 

Comentaris: 

Pel que fa als comptes anuals de les societats participades no cal efectuar cap 
comentari i respecte als certificats bancaris, cal indicar que van ser vuit els no 
retuts mitjançant la plataforma d'aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 
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Al·legació 11ª 

Apartat 5.3.2 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Pel que fa a l'inventari de béns, s'addueix que la Intervenció municipal ja va 
advertir la incidència indicada en l'esborrany de l'Informe. 

Comentaris: 

L'al·legació de l'Entitat confirma el que indica l'esborrany de l'Informe. Cal afegir 
que les conclusions indicades per l'interventor en els seus informes s'han 
analitzat i avaluat en el treball de camp i foren de gran utilitat en el 
desenvolupament de la fiscalització. En la pràctica totalitat de les incidències 
expressades en l'esborrany de l'Informe que prèviament havien sigut advertides 
per l'interventor, es fa constar tal circumstància. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 12ª 

Apartat 5.3.5 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'indica que en l'informe d'Intervenció, i pel que fa a la liquidació de l'exercici 
de 2006, ja s'advertia la necessitat de finançament per un import de 8.303.417,74 
euros. 

Comentaris: 

En l'apartat de referència ja es manifesta l'existència i el contingut dels 
informes d'Intervenció d'avaluació de l'estabilitat pressupostària que s'han 
considerat rellevants en relació amb la fiscalització efectuada. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 13ª 

Apartat 7.2, segon paràgraf de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'addueix confusió quan es diu: "havent disminuït en un 9,1%", quan hauria de 
dir "havent augmentat en un 9,1%. 

Comentaris: 

Per tal d'aclarir la redacció del paràgraf referit, es proposa la modificació 
següent. 

Conseqüències en l'Informe: 

On diu: 

"El romanent de tresoreria per a despeses generals en l’exercici de 2010 va pujar 
a un import negatiu de 22.069.578 euros, un 9,1% menys que en l’exercici 
anterior." 
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Ha de dir: 

"El romanent de tresoreria per a despeses generals en l’exercici de 2010, que s'ha 
vist reduït en un 9,1% respecte de l'exercici anterior, va pujar a un import 
negatiu de 22.069.578 euros." 

Al·legació 14ª 

Apartat 7.2, antepenúltim, penúltim i últim paràgraf i apartat 3.1 b, 2n i 3r, apartat 
7.1, penúltim i últim paràgrafs i apartat 3.1.a, 2n paràgraf, de l’esborrany de 
l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'al·lega que els 89.217 euros referits en el paràgraf de referència corresponen a 
determinats IBI que van ser cobrats en 2011. Afegeixen que aquest deute apareix 
registrat en la comptabilitat en un document comptable RD, relatiu a un càrrec 
global que inclou aquests i d'altres rebuts i el detall del qual apareix en el 
programa de recaptació. 

Comentaris: 

Es pren en consideració i s'accepta el que ha al·legat l'Ajuntament i es proposa 
la modificació següent. 

Conseqüències en l'Informe: 

Apartat 7.2 

Paràgraf antepenúltim: 

Suprimir el text següent: 

"... ni drets de cobrament per 89.217 euros, i el seu efecte net en el romanent de 
tresoreria és de 100.982 euros". 

Penúltim paràgraf: 

On diu: 

"... i no hauria reconegut drets per 89.217 euros. El romanent de tresoreria 
resultant de practicar les correccions anteriors seria d'un import negatiu de 
29.939.164 euros." 

Ha de dir: 

"El romanent de tresoreria resultant de practicar les correccions anteriors seria 
d'un import negatiu de 30.028.381 euros." 

Últim paràgraf: 

Substituir: 54,8% per 54,6%. 

Apartat 3.1 b 

Segon paràgraf 

On diu: 

"... així com ingressos no registrats per 89.217 euros. La incidència en el 
romanent de tresoreria ajustat seria d'un menor import de 5.767.183 euros". 

Ha de dir: 

"... La incidència en el romanent de tresoreria ajustat seria d'un menor import 
de 5.856.400 euros" 
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Tercer paràgraf 

On diu: 

"El romanent de tresoreria resultant de practicar les correccions anteriors seria 
d'un import negatiu de 29.939.164 euros. La totalitat ... de 2010". 

Ha de dir: 

"El romanent de tresoreria resultant de practicar les correccions anteriors seria 
d'un import negatiu de 30.028.381 euros. La totalitat dels drets liquidats en el 
pressupost de l'exercici de 2010 per 16.403.485 euros, tan sols cobriria el 54,6% 
del romanent corregit per finançar a 31 de desembre de 2010." 

Apartat 7.1 

Paràgraf penúltim: 

Suprimir el text següent: 

"... ni drets de cobrament per 89.217 euros, que en el cas d'haver-se imputat al 
pressupost haurien tingut un efecte net negatiu en el resultat pressupostari de 
35.094 euros". 

Paràgraf últim: 

On diu: 

"... La incidència en el resultat pressupostari ajustat seria d'un menor import de 
941.233 euros, sense tenir en compte altres possibles ajustos que se'n pogueren 
derivar en el cas que la fiscalització s'havia estès a altres àrees de treball. 

Ha de dir: 

"... tot això sense perjudici d'altres possibles ajustos que se'n pogueren derivar 
en el cas que la fiscalització s'havia estès a altres àrees de treball. 

Apartat 3.1 a 

Paràgraf 2n:  

On diu: 

"... així com ingressos no registrats per 89.217 euros. La incidència en el resultat 
pressupostari ajustat seria d'un menor import de 941.233 euros." 

Ha de dir: 

"... La incidència en el resultat pressupostari ajustat seria d'un menor import 
d'1.030.450 euros." 

Al·legació 15ª 

Apartat 9, paràgraf 13è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'indica que caldria eliminar el paràgraf de referència, ja que no constitueix 
deute financer. 

Comentaris: 

Sense perjudici de l'adequada qualificació dels compromisos de pagament 
referits en l'esborrany de l'informe com a passius financers i la seua consegüent 
comptabilitat, aquesta Sindicatura considera que caldria considerar per a una 
adequada avaluació de les necessitats financeres de l'Entitat a llarg termini. 
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Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 16ª 

Apartat 11.1, paràgraf 7è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'al·lega que a la vista de l'esborrany de l'Informe, s'ha produït un error de fet, 
raó per la qual s'han pres les mesures legals per a restituir els pagaments 
indeguts. S'adjunta la documentació amb els decrets de l'Alcaldia que declaren 
els pagaments indeguts i l'obligació de restituir-los. 

Comentaris: 

Es considera l'al·legació presentada i, una vegada revisada la documentació 
aportada, es proposa incorporar a l'Informe les mesures adoptades per 
l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir al final del paràgraf de referència: 

"... Al respecte, l'Ajuntament manifesta i acredita en fase d'al·legacions que s'ha 
produït un error de fet i que ha adoptat les mesures legals necessàries per a 
restituir els pagaments efectuats indegudament". 

Al·legació 17ª 

Apartat 11.2 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

1. Quant a la valoració del metre quadrat s'al·lega que en fase administrativa es 
va valorar en 419,19 euros, tal com consta en l'informe de 16 de maig de 2012, 
que adjunten. 

2. No s'observa responsabilitat comptable, ja que la quantificació i exigibilitat 
del que es deu es produirà en el moment de l'aprovació del compte de 
liquidació definitiu. 

3. Pel que fa a l'execució de la sentència, s'al·lega que la Junta de Govern va 
aprovar el compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació, 
havent presentat l'agent urbanitzador una demanda incidental d'execució de 
sentència i, subsidiàriament, un recurs contenciosoadministratiu contra 
l'Acord de la Junta de Govern. S'hi adjunta l'Acte del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 2 de València, de 10 de desembre de 2012, que resol 
l'arxiu d'actes, en el sentit que la sentència està executada mitjançant 
l'Acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2012. 

Comentaris: 

1. Quant a la valoració del metre quadrat, cal indicar que si bé els informes 
tècnics i jurídics establiren una valoració de 419,90 euros i que aquesta 
valoració va ser comunicada a l'urbanitzador per a incorporar-la al projecte 
de reparcel·lació, quan l'agent va tornar el projecte i indicava que havia 
introduït les modificacions ordenades en els dits informes, no va incorporar 
el preu fixat administrativament, sinó el que inicialment es va presentar, 
163,91 euros. 
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 Malgrat la falta d'adequació, el mateix dia de la presentació i del projecte 
modificat es va emetre un informe conjunt favorable per part dels 
funcionaris municipals que prèviament havien fixat la valoració en 419,90 
euros. 

2. L'Ajuntament no va exigir a l'agent urbanitzador que destinés els 16.729 
metres quadrats d'aprofitament cedit a la construcció d'habitatges de 
protecció pública, i de fet no s'ha afectat el dit aprofitament a aqueixa 
finalitat. A més a més, es deixaren d'ingressar 36.020 euros. 

3. Vist l'Acte que s'adjunta d'arxiu dels actes anteriors, es proposa eliminar el 
comentari relatiu a l'execució de la sentència, ja que està executada. 

Conseqüències en l'Informe: 

Suprimir l'últim paràgraf: 

"Finalment, quant a les quantitats ... en els quals va ser dictada". 

Al·legació 18ª 

Apartat 12.5.1, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la comptabilitat de les factures per serveis prestats a l'empara de 
contractes ja vençuts, s'al·lega que en els respectius expedients consten 
informes jurídics en els quals ja s'indica aquesta circumstància. 

Comentaris: 

L'al·legació de l'Entitat confirma la incidència indicada en l'esborrany de 
l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 19ª 

Apartat 12.5.1, paràgrafs 5è i 6è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la contractació mitjançant tres expedients de les obres corresponents a 
la construcció de tres llocs sanitaris en distints emplaçaments del terme 
municipal, s'al·lega que no hi ha fraccionament, ja que no constitueixen una 
unitat funcional. 

Comentaris: 

En l'esborrany  de l'informe no s'indica que haja hagut un fraccionament del 
contracte i, per tant, un incompliment de l'article 74.2 de l'LCSP, sinó que hauria 
sigut més eficient tramitar un únic expedient dividit en lots. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 
  



- 13 - 
 

Al·legació 20ª 

Apartat 12.5.2, paràgrafs 2n i 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a les deficiències observades en els procediments de gestió contractual i 
en la sol·licitud d'ofertes del procediment negociat, s'al·lega la falta de concreció 
i individualització per expedients per a poder informar. 

Comentaris: 

Pel que fa a les deficiències observades en els procediments de gestió 
contractual, cal indicar que són predicables de la totalitat dels expedients 
analitzats. En la revisió efectuada s'han evidenciat errors i retards en la 
tramitació dels expedients i en la comptabilitat de la despesa, omissions en els 
plecs i incoherències d'imports. Al mateix temps, hem comprovat que la 
tramitació dels expedients no la realitza un departament de contractació, sinó 
que la fan tècnics i auxiliars que s'ocupen també d'altres funcions, sense que hi 
haja un responsable que coordine i efectue el seguiment de cada expedient. 

Quant als procediments negociats i les invitacions a determinats empresaris que 
posteriorment no presenten ofertes o que no són admeses, cal indicar que 
aquesta incidència s'ha observat en la totalitat dels expedients seleccionats per 
a revisar-los, tal com posem de manifest en l'anàlisi individualitzat dels 
expedients adjudicats en l'exercici de 2010 per aquest procediment. Per tant 
proposem modificar el paràgraf tercer de l'esborrany a fi de substituir "en la 
majoria dels casos", per "en tots els casos". 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar el tercer paràgraf 

On diu: 

"... en la majoria dels casos..." 

Ha de dir: 

"... en tots els casos..." 

Al·legació 21ª 

Apartat 12.5.2, paràgraf 5è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant al compliment dels articles 30 i 308 de l'LCSP, l'Ajuntament manifesta 
que ha modificat els procediments de contractació per a incloure el tràmit 
d'informació contractual previst en aquests articles. 

Comentaris: 

No cal fer-ne comentaris. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 
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Al·legació 22ª 

Apartat 12.5.2 c, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant al termini per a la presentació d'ofertes, s'al·lega la reducció a la meitat 
en els procediments urgents, tal com estableix l'article 128 de l'LCSP. 

Pel que fa a la publicitat promoguda, s'al·lega que de les quatre invitacions 
cursades i sol·licituds de participació, únicament es van presentar dues ofertes, 
de les quals solament una va resultar admesa. 

Comentaris: 

Quant al termini de presentació d'ofertes, s'admet el que ha al·legat 
l'Ajuntament i es proposa modificar el paràgraf de referència. 

Pel que fa a la publicitat promoguda, l'Ajuntament confirma el que expressa 
l'esborrany i els comentaris a l'al·legació vintena. No resulta raonable que dues 
de les quatre empreses invitades que aportaren documentació de solvència, no 
presentaren posteriorment la seua oferta, ni que de les dues ofertes rebudes, 
una presentés un pressupost superior al de licitació. 

Conseqüències en l'Informe: 

Eliminar el segon paràgraf: 

"L'expedient d'obres es tramita ... presentació de sol·licituds". 

Al·legació 23ª 

Apartat 12.5.2 d, paràgrafs 2n i 4t de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

1. Quant a la prestació del servei sense cobertura contractual s'addueix un 
retard en el procediment de contractació iniciat, en concórrer causa 
d'incompatibilitat en una de les dues ofertes presentades. 

2. Pel que fa al criteri de valoració de l'experiència, s'al·lega que no es va 
establir com a criteri l'experiència en l'assessorament al mateix Ajuntament, 
sinó en l'assessorament municipal en general. 

Comentaris: 

1. Allò al·legat per l'Ajuntament no contradiu ni aporta cap informació 
addicional al que indica l'esborrany. Es tracta d'una justificació del retard 
assenyalat. 

2. S'admet el que ha al·legat l'Ajuntament i proposem modificar el text de 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Paràgraf quart: 

On diu: 

"Els criteris de valoració inclouen l'experiència en l'assessorament al mateix 
Ajuntament amb una ponderació del 35% ... i s'incompleixen els principis 
generals de contractació previstos en l'article 1 de l'LCSP". 
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Ha de dir: 

"Els criteris de valoració inclouen l'experiència en l'assessorament en l'àmbit de 
l'Administració local amb una ponderació del 35%. Quant això, cal indicar que 
l'experiència solament pot ser tinguda en compte per a avaluar la solvència 
tècnica o professional de l'empresari." 

Al·legació 24ª 

Apartat 12.5.2 e, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L'Ajuntament al·lega que no necessàriament s'ha de prioritzar com a criteri de 
valoració únicament el del preu per a considerar una oferta com 
l'econòmicament més avantatjosa. S'hi afegeix una descripció de les millores 
que s'han de valorar previstes en els plecs i s'indica quin cost comportaria una 
important càrrega econòmica per a l'Ajuntament. 

Comentaris: 

En l'esborrany no s'indica que el preu haja de ser l'únic criteri valorable, sinó 
que els criteris utilitzats per part de l'Ajuntament no garanteixen l'elecció de 
l'oferta econòmicament més avantatjosa, tenint en compte que els criteris 
vinculats directament a l'objecte del contracte, com ara el preu i el termini, 
únicament ponderen un 5%, mentre que les millores que no guarden una relació 
directa amb l'objecte contractual, es valoren en un 90%. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 25ª 

Apartat 12.5.3 a, paràgrafs 2n i 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la modificació de les tarifes sense que estigués previst en els plecs, 
s'al·lega que en el pla de viabilitat inicial no es va considerar la urbanització de 
la parcel·la, raó per la qual es va redactar un projecte complementari i es va 
modificar el pla de viabilitat inicial. El cost d'aquest projecte per 441.351 euros es 
va repercutir als usuaris mitjançant un augment de les tarifes. 

Pel que fa al projecte del modificat s'indica que va consistir en una millora de 
qualitats per 563.142 euros i excessos d'obra per 652.404 euros, amb un resultat 
total d'1.215.546 euros. Es considera que les millores introduïdes havien de ser a 
risc i ventura del concessionari, mentre que els excessos d'obra es justifiquen en 
raons d'interés públic per a atendre les necessitats imprevistes. 

Comentaris: 

Es pren en consideració l'al·legació de l'Ajuntament, ja que aporta informació 
addicional a la continguda en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir al paràgraf 3r el text següent, després del punt i a banda. 

"Al respecte, l'Ajuntament considera que l'increment de les tarifes ve justificat 
per la modificació del pla de viabilitat per a incloure la urbanització de la 
parcel·la no prevista inicialment. Pel que fa a l'import del modificat, per un total 
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d'1.215.546 euros, l'Ajuntament considera que les millores, per 563.142 euros, 
havien d'haver sigut a risc i ventura del concessionari, mentre que els excessos 
d'obra es justificaven per raons de l'interès públic per a atendre necessitats 
imprevistes, per 652.404 euros". 

Al·legació 26ª 

Apartat 12.5.3 b, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L'Ajuntament al·lega el següent comentari: "No consta l'acta de comprovació de 
conformitat de les obres". 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega per error un comentari de l'esborrany de l'Informe que no 
correspon al contracte a què fa referència. En l'esborrany de l'Informe s'indica 
que l'acta de conformitat se subscriu el 13 de març de 2009. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 27ª 

Apartat 12.5.3 c, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Pel que fa a la capacitat i solvència de l'empresa concessionària, s'al·lega que 
consta en l'expedient l'acta de la mesa de contractació de 10 de desembre de 
2002, en la qual s'indica que falta l'acreditació d'experiència en gestió de 
residències d'una de les dues empreses integrants de la concessionària i que, 
posteriorment, es presenta la documentació per a esmenar-ho. A més a més, 
s'indica que mitjançant l'informe de la Secretaria General de la Corporació de 26 
de gener de 2003, es fa constar l'acreditació de la solvència tècnica de l'UTE, com 
a contestació a un escrit en què se sol·licita la revisió de l'acord d'adjudicació  
per part del Ple. 

També indiquen que consta en l'expedient un informe de la Secretaria General 
de 19 de febrer de 2005 sobre la cessió d'una rama d'activitat a favor de 
l'empresa "Residència Patacona, SL", on s'estén acreditada la seua solvència. 

Comentaris: 

No s'aporta, en fase d'al·legacions, la documentació acreditativa de l'experiència 
en la gestió de residències per part de la concessionària i del pronunciament que 
en fa la mesa de contractació. 

Al parer d'aquesta Sindicatura, no s'acredita en l'expedient que l'objecte social 
d'alguna de les dues empreses adjudicatàries incloga l'explotació de residències 
de la tercera edat. A més els criteris de solvència tècnica s'estableixen en el plec 
de manera genèrica. 

Hem advertit un error en la referència de l'article 15.2 del TRLCAP, raó per la 
qual proposem rectificar-lo. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar el paràgraf segon: 

Substituir: "... article 15.2 ..." per "... article 15 ..." 
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Al·legació 28ª 

Apartat 12.5.3 d, paràgrafs 4t i 6è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Respecte al fraccionament de l'objecte contractual en les obres de la seu del 
Consell Regulador de la Xufa, s'al·lega que aquestes obres s'han contractat per 
fases per estar finançades per la Diputació de València mitjançant diversos 
plans anuals, sense que s'haja pretès incomplir els principis bàsics de la 
contractació de publicitat i concurrència. 

Es completa la informació continguda en l'esborrany de l'informe respecte a 
l'Acord de 30 de juny de 2011 de la Junta de Govern Local i indiquen que la dita 
Junta, en data 7 de juny de 2012, acorda la resolució del contracte. També 
informen sobre la pèrdua de les garanties dels tres contractes resolts pels 
respectius acords de la Junta de Govern Local. 

Comentaris: 

Quant al fraccionament, cal efectuar els comentaris següents: 

1. L'Ajuntament va subscriure dos contractes per a executar les obres de l'edifici 
de la seu del Consell Regulador de la Xufa amb dos procediments negociats 
sense publicitat per raó de l'import. En els dos casos es va presentar una 
única oferta i va ser el mateix contractista (vegeu els comentaris a l'al·legació 
vintena). 

2. Les prestacions contractades constitueixen una unitat funcional, ja que no 
són susceptibles d'aprofitament o utilització per separat en formar part d'un 
mateix edifici. 

3. La licitació conjunta dels dos contractes hauria superat el límit màxim per a 
la seua tramitació sense publicitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 29ª 

Apartat 12.5.4, paràgrafs 1r, 2n i 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

1. L'Ajuntament indica que l'esborrany de l'Informe fa referència a diversos 
contractes tramitats com a menors quan superen el límit previst en l'article 
122.3 de l'LCSP, i addueix que en no concretar quins contractes són no poden 
fer-ne al·legacions. Diuen també que en ser menors no cal tramitar un 
expedient de contractació, raó per la qual el servei jurídic desconeix la seua 
existència i tramitació. 

2. Pel que fa al contracte de consultoria per a optimitzar els serveis de 
l'Ajuntament, al·leguen que la situació econòmica i laboral de l'Ajuntament i 
les seues filials eren absolutament distintes al temps de la contractació dels 
serveis i que els estudis realitzats són distints. 

Comentaris: 

1. L'esborrany de l'Informe no expressa el comentari que l'Ajuntament ha 
indicat en la seua al·legació, sinó que es refereix a contractes menors 
prorrogats, com ara el de manteniment de la seu electrònica. A més a més, 
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tant durant el treball de camp, com en la fase de manifestar les conclusions 
generals, com posteriorment per telèfon, hem facilitat a l'Ajuntament tota la 
informació sol·licitada. 

2. Després de l'examen efectuat dels quatre contractes subscrits per 
l'Ajuntament i les seues filials en dates pràcticament coincidents, amb el 
mateix objecte i amb la mateixa consultora, cal concloure que ha hagut un 
fraccionament de l'objecte contractual per a eludir els requisits de publicitat. 
L'anàlisi de l'organització municipal entenem que s'ha d'efectuar de manera 
global, tot incloent els serveis municipals prestats mitjançant les filials. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 30ª 

Apartat 12.5.4, e de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

L'Ajuntament al·lega que des de 2010 ha desenvolupat una sèrie d'aplicatius 
propis adaptats a les seues necessitats que necessiten que el manteniment i 
permanent actualització durant la seua vida útil els efectue qui els va dissenyar. 

Comentaris: 

La contractació d'aquests serveis s'hauria d'haver efectuat tenint en compte el 
que indica l'Ajuntament en l'al·legació i, per tant, el que disposa l'article 76.6 de 
l'LCSP respecte al càlcul estimat dels contractes. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 
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AL·LEGACIONS PRESENTADES PER EGUSA 

Al·legació 31ª 

EGUSA: apartat 3.1 a, b, c, d, e, f, i g de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

EGUSA addueix que els ajusts als comptes anuals que s'expressen en els 
apartats de referència ja han sigut realitzats per l'actual òrgan d'administració 
de la Societat i que després dels ajustos realitzats en la comptabilitat el 26 de 
juny de 2012, els fons propis s'han vist reduïts a 9.367.684 euros, raó per la qual 
la Junta General va acordar el 29 de juny de 2012 una reducció de capital per a 
compensar les pèrdues. 

La diferència entre la xifra anterior de fons propis i la que s'inclou en l'esborrany 
de l'Informe pot correspondre a la deterioració de les participacions en Gestió 
Mixta d'Habitatges Socials per a Alboraia, SL, societat en dissolució a 28 de juny 
de 2012. Aquest ajust diuen que es registrarà en els comptes anuals de l'exercici 
de 2012. 

Comentaris: 

L'al·legació d'EGUSA confirma les conclusions posades de manifest en 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 32ª 

EGUSA: apartat 3.1, paràgraf addicional e, i apartat 13.11, paràgraf 4t de l’esborrany 
de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la no comptabilitat de determinats treballs per 479.054 euros, s'al·lega 
que no existien treballs facturats per aquest import pendents de comptabilitzar i 
pagar per part d'EGUSA. 

S'entén que l'esborrany de l'Informe es refereix a dos escrits: 

a) Factura del contractista del disseny del centre comercial per 147.267 euros. 
Aquesta factura no ha sigut validada per EGUSA i s'al·lega que no s'ajusta als 
treballs pactats en el contracte. 

b) Escrit del contractista dels serveis del PGOU i del ST5 en el qual valora el 
serveis prestats. S'al·lega que aquesta és una valoració unilateral, que no s'ha 
emès cap factura i que la valoració no es correspon amb les fites marcades en 
el contracte. S'afegeix també que dels treballs efectivament realitzats i 
ajustats al contracte, es va emetre una factura per 120.000 euros el 7 d'agost 
de 2012. 

Comentaris: 

Segons la informació anterior analitzada durant el treball de camp, s'havien 
realitzat treballs i serveis per a la dita societat, per un import conjunt de 479.054 
euros, que no havien sigut ni facturats ni comptabilitzats a 31 de desembre de 
2011, com al·lega EGUSA. 

D'acord amb el principi de la meritació, quan els serveis s'hagen prestat i els 
treballs executats a 31 de desembre de 2010, s'han de comptabilitzar amb 
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l'abonament al corresponent compte creditor. Tota això sense perjudici del seu 
import adequat i de l'exigibilitat del dret del creditor. 

No obstant això, per a una major exactitud del contingut de l'esborrany, 
proposem la modificació següent: 

Conseqüències en l'Informe: 

Apartat 3.1, paràgraf addicional e  

On diu: 

e) De la informació presentada per determinats contractistes en desembre de 
2011 i gener de 2012, es desprén que EGUSA no havia comptabilitzat treballs 
realitzats per un import de 479.054 euros. Tal com expressem en l’apartat 
13.11, no hem pogut verificar el deute pendent a 31 de desembre de 2010. 

Ha de dir:  

e) De la informació presentada per determinats contractistes en desembre de 
2011 i gener de 2012, es desprén que, tal com expressem en l'apartat 13.11, 
EGUSA podria no haver comptabilitzat treballs realitzats a 31 de desembre 
de 2010. 

Apartat 13.11, paràgraf quart: 

On diu:  

Pel que fa als dits contractes, segons la documentació presentada pels 
adjudicataris en desembre de 2011 i gener de 2012, hi ha treballs realitzat per un 
import de 479.054 euros que es trobarien pendents de comptabilitzar i pagar per 
part d’EGUSA, i no hem pogut verificar el deute pendent a 31 de desembre de 
2010. De la dita quantitat, hi ha treballs de planejament del Pla de Reforma 
Interior per un import de 139.174 euros que no es troben emparats en el 
contracte de redacció del nou PGOU. 

Ha de dir: 

Pel que fa a l'execució i comptabilitat dels treballs derivats dels contractes 
anteriors, cal dir que segons la informació presentada pels contractistes en 
desembre de 2011 i gener de 2012, hi hauria treballs realitzats pendents de 
comptabilitzar per un import conjunt de 479.054 euros, i no hem pogut 
quantificar el deute meritat a 31 de desembre de 2010. De la dita quantitat, hi ha 
treballs de planejament del Pla de Reforma Interior per un import de 139.174 
euros que no es troben emparats en el contracte de redacció del nou PGOU. 

Al·legació 33ª 

Apartat 3.2 EGUSA a de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la concertació de préstecs sense sol·licitar l'autorització prèvia 
administrativa, s'al·lega que EGUSA va consultar al Ministeri d'Economia i 
Hisenda en juny de 2006 prèviament a la subscripció dels préstecs, i que el 
Ministeri es va pronunciar i la Societat es va quedar fora de l'àmbit de l'article 53 
del TRLRHL. 

Es considera d'interès per a EGUSA que es facen constar en l'Informe les 
inversions finançades amb els quatre préstecs. 
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Comentaris: 

L'al·legació presentada ni contradiu ni aporta informació addicional a la 
indicada en l'apartat 13.10 a de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 34ª 

Apartat 3.2 EGUSA b de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'al·lega que la licitació del concurs de selecció de soci únic va ser publicada en 
el BOP número 185, de 6 d'agost de 2005, i en un diari d'àmplia difusió nacional, i 
que fins que no se'n dicte una sentència ferma en el recurs d'apel·lació 
interposat contra la sentència 247/2010, no es podrà manifestar amb absoluta 
seguretat que s'haja vulnerat l'article 78 del TRLCAP. També s'afegeix que no pot 
invocar-se l'aplicació del referit article per al contracte de referència. 

Finalment es diu que caldrà deixar constatació en l'Informe de la incertesa sobre 
la legalitat o no del procediment de selecció de soci privat fins que es dicte la 
sentència en ferm. 

Comentaris: 

L'al·legació presentada ni contradiu ni aporta informació addicional a la 
indicada en l'apartat 13.10 b de l'esborrany de l'Informe, on s'exposen els fets 
comprovats a la data de realització del treball de camp, que són l'existència de 
la sentència de primera instància i del recurs presentat per EGUSA pendent de 
resolució. 

No obstant això, per a una major exactitud semàntica del contingut de 
l'esborrany, proposem la modificació següent: 

Conseqüències en l'Informe: 

Apartat 3.2, EGUSA b i apartat 13.10 b, últim paràgraf 

Substituir: "... vulnerant el que disposa l'article 78 del TRLCAP." 

Per: "... i contradir així el que disposa l'article 78 del TRLCAP." 

Al·legació 35ª 

Apartat 3.2 EGUSA c de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la nul·litat declarada judicialment de l'objecte social d'ANCC, EGUSA 
argumenta que el seu objecte social coincideix parcialment amb aquell, que ha 
sigut declarat vàlid mitjançant sentència judicial ferma, tret de les activitats 
d'explotació sota qualsevol forma jurídica de centres i superfícies comercials, que van 
ser eliminades de l'objecte social. 

Comentaris: 

No cal fer-ne cap comentari. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe.  
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Al·legació 36ª 

Apartat 3.2 EGUSA, paràgraf addicional a, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la necessitat d'efectuar un estudi rigorós de les necessitats que han de 
satisfer en el marc d'un pla de viabilitat, s'al·lega que abans de posar en 
funcionament el centre de dia es demanaren sol·licituds de veïns interessats i 
s'aconseguiren noranta preinscripcions per a un total de quaranta places. 

Comentaris: 

L'al·legació presentada ni contradiu ni aporta informació addicional que es puga 
considerar per a incorporar-la a l'Informe, vista la descripció dels fets efectuada 
en l'apartat 12.5.2 a. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 37ª 

Apartat 5.1, paràgraf 7è, pàgina 20, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la rendició de comptes, s'al·lega que hi ha un error quan es diu que el 
Compte General de l'exercici de 2010 no conté els comptes anuals de la societat 
AMN, en haver contrastat aquesta informació amb els serveis econòmics de 
l'Ajuntament. 

Comentaris: 

Els serveis econòmics de l'Ajuntament han al·legat, tal com expressem en el 
resum de l'al·legació desena, que els comptes anuals de les societats 
participades esmentades en l'esborrany van ser requerides per la Intervenció i 
no facilitades per les dites societats. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 38ª 

Apartat 10, paràgrafs 3r i 5è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant als comptes anuals d'ECODIAL i ANCC, que no han sigut signats pels 
administradors, s'al·lega que ANCC es va fusionar amb EGUSA en 2010 i que 
ECODIAL es trobava en dissolució en virtut de l'Acord de la Junta General de 23 
de desembre de 2010, i els liquidadors han subscrit els comptes. També 
afegeixen que mitjançant l'acta de 8 de juny de 2011 es van aprovar els comptes 
d'ECODIAL i que es troben depositades en el Registre Mercantil. 

Pel que fa a l'acta de formulació dels comptes d'ECODIAL s'al·lega que falta una 
signatura, no dues, en la còpia que es troba en EGUSA, mentre que en 
l'expedient que es va enviar a l'Ajuntament estaven tots els originals signats. 

Comentaris: 

En el treball de camp vam comprovar que els administradors no havien signat 
els comptes anuals d'ECODIAL que constaven en l'expedient del Compte 
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General; i EGUSA així va confirmar-ho a l'equip de fiscalització durant la 
realització del treball de camp. També vam comprovar que en l'acta de 
formulació dels comptes d'ECODIAL faltaven dues signatures. 

En fase d'al·legacions no han aportat cap evidència documental contradictòria. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 39ª 

Apartat 12.5.4 b de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Vegeu el paràgraf segon de l'al·legació vint-i-novena. 

Comentaris: 

Vegeu el paràgraf segon de l'al·legació vint-i-novena. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 40ª 

Apartat 13.10 b, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

S'addueix l'existència d'un error de transcripció quan es refereixen a Alboraia 
Marina Nova, SL (AMN) i es fan constar les sigles ANCC. 

Comentaris: 

No hi ha tal error. En l'esborrany de l'Informe ens referim a l'anul·lació de 
l'objecte social d'Alboraia Nou Centre Comercial, SL, encarregada de promoure 
la construcció d'un centre comercial en el sector ST-5 i la seua incidència en la 
necessitat de buscar una nova ubicació de la zona comercial. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 41ª 

Apartat 13.11, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Pel que fa a les despeses financeres repercutides per GTP, EGUSA al·lega que 
aqueixa societat va realitzar la liquidació de despeses financeres en desembre 
de 2011 i la va presentar en EGUSA el 25 de gener de 2012, raó per la qual encara 
que aquestes despeses s'haguessen meritat, no es podien comptabilitzar, ja que 
en no estar determinades pel conveni, no seria aplicable el que preveu 
legalment per a les operacions comercials. 

A més a més, afegeixen que si bé el conveni considera la repercussió de les 
despeses financeres, EGUSA les desconeix i necessita la seua acreditació 
mitjançant el certificat oportú de l'interventor de la Conselleria amb caràcter 
previ a comptabilitzar-lo. 
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Comentaris: 

El conveni estableix que EGUSA abonarà les certificacions d'obra en els noranta 
dies següents a la data de la seua aprovació; i que en el cas que no s'atenguen 
els pagaments previstos, la part que hagués avançat els imports —en aquest cas 
GTP—, tindrà dret a percebre a més del principal, les corresponents despeses 
financeres de qui havia retardat el pagament, és a dir d'EGUSA. 

Per tant, tenint en compte el retard en els pagaments que indica l'esborrany de 
l'Informe (últim pagament realitzat el febrer de 2009), a 31 de desembre de 2010 
existien passius que complien la definició i els criteris de reconeixement 
establits en el marc conceptual del PGC per a comptabilitzar-los. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 42ª 

Apartat 12.5.2 a, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a l'impagament de l'arrendament del local per part del contractista a 
EGUSA, s'argumenta que es va instar un procediment de desnonament per falta 
de pagament i la reclamació de la quantitat, contra el contractista que es troba 
pendent de sentència. 

Comentaris: 

El que al·lega la Societat no aporta informació contradictòria o addicional per a 
ser considerada i modificar l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 43ª 

Apartat 12.5.2 a, paràgraf 9è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a l'existència de factures duplicades comptabilitzades per l'Ajuntament i 
EGUSA, s'al·lega que aquesta incidència ha sigut esmenada i acreditada amb la 
presentació de la documentació justificativa 

Comentaris: 

Sense perjudici de l'esmena efectuada per EGUSA, la qual s'ha produït després 
de l'advertència del nostre equip de fiscalització, entenem que aquesta 
incidència, juntament amb la resta de les incidències aplegades en l'esborrany 
de l'Informe, evidencia la falta de control i coordinació entre l'Ajuntament i la 
Societat. No obstant això, proposem incloure l'esmena efectuada per EGUSA en 
2012. 

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir al paràgraf de referència la frase següent: 

"No obstant això, aquestes incidències han sigut esmenades per la Societat en 
2012". 
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AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SENYOR MANUEL ÁLVARO MANZANO 

Al·legació 44ª 

Apartat 3.1 b, paràgraf 5è i apartat 3.2 c de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant al fet que l'Ajuntament no ha adoptat cap mesura per a racionalitzar o 
reduir la despesa municipal, l'alcalde anterior al·lega que el 19 de juny de 2009 el 
Ple de l'Ajuntament va aprovar un pla economicofinancer per la període 2009-
2011 i que aquest pla va permetre una reducció significativa en els dos capítols 
més importants de despesa, amb el qual l'estalvi va arribar a més de cinc 
milions d'euros, de 2008 a 2011. 

Afegeix que en execució del pla referit, el Ple de 20 de desembre de 2010 va 
aprovar executar un expedient de regulació de l'ocupació a fi de reduir més el 
capítol 1, aproximadament en 1,5 milions d'euros. 

A més a més, el pla economicofinancer considerava la revisió cadastral a fi 
d'incrementar els impostos directes de manera progressiva de 2010 a 2020. 

Per tant se sol·licita que es modifique la redacció de l'esborrany de l'Informe a fi 
de reflectir el que s'ha indicat. 

Comentaris: 

Quant a la reducció de la despesa municipal, cal dir que si bé les obligacions 
reconegudes netes de l'exercici de 2010, per un import de 17.980.507 euros, van 
disminuir en un 17,1% en relació amb les de l'exercici anterior, els drets 
reconeguts nets, per 16.403.485 euros es van reduir en un 22,4%, tal com es 
mostra en l'apartat 5.2 de l'esborrany de l'Informe, de manera que el resultat 
pressupostari va passar a ser negatiu en 546.874 euros a un import negatiu 
d'1.577.022 euros. 

L'evolució del romanent de tresoreria negatiu la comentem en l'apartat 7.2 de 
l'esborrany de l'Informe. 

Quant al pla economicofinancer aprovat pel Ple, en l'apartat 5.3.5 de l'esborrany 
de l'Informe s'informa que l'informe de l'interventor sobre la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2007 va posar de manifest l'existència d'un dèficit 
d'estabilitat de l'exercici de 5.109.650 euros i, per tant, la necessitat d'elaborar el 
dit pla d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1463/2007. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 45ª 

Apartat 3.1 b, paràgraf 6è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Pel que fa a les operacions de crèdit efectuades per EGUSA no sotmeses a la 
prèvia autorització administrativa, s'al·lega que, al respecte, es va efectuar una 
consulta al Ministeri d'Economia i Hisenda, el qual va contestar que mentre la 
Societat preste serveis o produïsca béns que es financen majoritàriament amb 
ingressos de mercat, quedaria fora de l'àmbit d'aplicació de l'article 53 del 
TRLRHL. 
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Comentaris: 

L'al·legació presentada no contradiu ni aporta cap informació addicional a la 
indicada en l'apartat 13.10 a de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 46ª 

Apartat 3.1 b, paràgraf 7è i apartat 9è, paràgraf 13è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant als compromisos contrets amb dues concessionàries d'obra pública per 
un import conjunt de 13.233.668 euros, s'al·lega que no s'entén com es poden 
considerar aquests compromisos a llarg termini en el càlcul de les necessitats 
financeres. 

Comentaris: 

Vegeu els comentaris a l'al·legació quinzena. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 47ª 

Apartat 3.1 EGUSA b, de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a les opcions de compra de terrenys del sector ST-5 i a la seua baixa 
comptable, s'al·lega que EGUSA ha renovat les dites opcions de compra perquè 
encara que el dit sector haja passat a tenir la qualificació de sòl no urbanitzable 
de protecció agrícola paisatgística, aquesta nova qualificació no impedeix que es 
mantinguen aquestes opcions, ja que en el nou PGOU es podrien materialitzar 
aquests drets en nous desenvolupaments. 

Comentaris: 

Els comptes anuals d'EGUSA de l'exercici de 2011 consideren la baixa comptable 
de les dites opcions de compra i en la memòria s'indica el següent: "...aquesta 
opció de compra en l'actualitat no sembla favorable als interessos de la Societat 
i no se n'espera la recuperació". 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 48ª 

Apartat 3.1 EGUSA c de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a l'ajust en l'"Immobilitzat material" pel soterrament de la línia 3 de 
metro, s'al·lega que les certificacions d'obra s'han comptabilitzat des de l'inici 
en l'"Immobilitzat en curs", ja que entenen que aquestes obres de soterrament 
generaran aprofitaments urbanístics i que l'informe d'auditoria de l'exercici de 
2009 únicament aplega una incertesa sobre la seua adequada comptabilitat. 
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Comentaris: 

Els comptes anuals d'EGUSA de l'exercici de 2011 consideren la baixa comptable 
d'aquest immobilitzat, i en la memòria indica que es va produir un error en 
comptabilitzar despeses com a inversions. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 49ª 

Apartat 3.1 EGUSA e de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la comptabilitat com a ingressos de l'exercici del 20% dels acomptes 
rebuts, s'al·lega que en l'informe d'auditoria de l'exercici de 2009 no es fa cap 
excepció respecte al criteri seguit en la imputació de beneficis, ja que aquests 
són beneficis mínims garantits com a conseqüència del contracte de selecció de 
soci privat signat el gener de 2006 per al desenvolupament urbanístic del sector 
UE-2. 

Comentaris: 

Els comptes anuals d'EGUSA de l'exercici de 2011 expressen l'ajust proposat en 
l'esborrany de l'Informe, i en la memòria indica el següent: "Per error en els 
exercicis de 2009 i 2006 es va comptabilitzar com a benefici extraordinari un 
acompte rebut per a la venda d'unes accions de la Societat". 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 50ª 

Apartat 3.1 d de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a les previsions d'ingressos sense fonaments objectius de realització, 
s'al·lega que no es va aprovar cap pressupost per a l'exercici de 2010, es va 
prorrogar el de l'exercici anterior. A més a més afegeix que l'interventor no en 
va fer cap al·lusió en els seus informes. 

Comentaris: 

L'informe de l'interventor relatiu al pressupost prorrogat de 2010 indica els 
conceptes següents que no s'haurien d'haver considerat recursos ordinaris en 
aqueix exercici: la concessió de l'aparcament de la ciutat de l'esport, per ser 
difícilment cobrables; i l'ingrés del préstec previst en el Reial Decret 5/2009, en 
ser aplicable solament en 2009. L'execució de dits conceptes en 2010 ha sigut de 
l'1,39% i el 0,0%. 

Com indiquem en l'apartat 6.1 de l'esborrany de l'Informe, la inadequada 
estimació d'ingressos s'ha produït, almenys, des de l'exercici de 2005. Els 
percentatges d'execució del capítol 2 d'ingressos dels exercicis de 2006 a 2010 
han sigut els següents: 10%, 4,4%, 4,2%, 10,6% i 3,7%, respectivament. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 
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Al·legació 51ª 

Apartat 3.2 EGUSA a, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a les cartes de patrocini subscrites sense atenir-se al que disposen els 
articles 53 i 54 del TRLRHL, s'al·lega el següent: 

1. Tant el personal tècnic com l'anterior alcalde van entendre que foren simples 
cartes de presentació, mai avals ni cartes de patrocini. 

2. Si s'havia entés que eren avals s'hauria seguit el procediment legal establit. 

3. En els contractes amb entitats financeres intervingut per un fedatari públic, 
no s'esmenta que l'operació estigués avalada per l'Ajuntament.  

4. El Ple de l'Ajuntament va acordar el passat 20 de desembre iniciar el 
procediment de revisió d'ofici de l'expedient 2/2012 de cartes de patrocini i 
sol·licitar un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, raó per la qual fins que 
no concloga aquest procediment de revisió no es pot concloure que les cartes 
signades tinguen la consideració d'avals.  

Comentaris: 

1. Durant la realització del treball de camp, l'equip de fiscalització va sol·licitar 
al personal tècnic de l'Ajuntament, interventor, tresorer i cap dels serveis 
econòmics, la informació relativa a les referides cartes de patrocini, i van 
indicar-nos que desconeixien l'existència dels dits documents. 

2. Tal com consta en l'expedient 2/2012 referent al procediment de revisió 
d'ofici per a declarar la nul·litat de les cartes de patrocini, el mateix 
Ajuntament qualifica els dits documents com avals. Així mateix, les entitats 
bancàries interessades en aquest procediment, com ara Bankia, consideren 
que es tracta de "cartes fortes" i, per tant, d'avals. 

3. Per tot això i a la vista de la situació financera de l'Ajuntament d'Alboraia, 
hem considerat manifestar en l'esborrany de l'Informe l'existència d'un risc 
probable per les garanties que pogueren derivar de les referides cartes de 
patrocini, així com que aquestes garanties no havien sigut aprovades per 
l'Ajuntament ni fiscalitzades per la Intervenció, ni sotmeses a l'autorització 
administrativa prevista en el TRLRHL: 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 52ª 

Apartat 3.2 EGUSA, paràgraf addicional c de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a la inauguració en febrer de 2011 de la seu del Consell Regulador de la 
Xufa, s'al·lega que no és cert que l'edifici fos inaugurat oficialment, i que en 
aqueixa data el que va ocórrer és que el president de la Diputació va visitar 
determinades instal·lacions ubicades en la població d'Alboraia i finançades per 
aqueixa Diputació. 

A més a més, afegeix que a la data d'avui les obres estan paralitzades i no 
lliurades i, per tant, no és possible inaugurar-les i cedir-les a la denominació 
d'origen. 
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Comentaris: 

En la pròpia seu electrònica del Consell Regulador de la Xufa, es publica el vídeo 
de la seua inauguració. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 53ª 

Apartat 9, paràgrafs 7è i 8è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant a allò que indica l'esborrany de l'Informe respecte que les necessitats de 
finançament de l'Ajuntament es canalitzaren per mitjà d'EGUSA, s'al·lega que 
els projectes finançats s'enquadren dins del seu objecte social, i afegeix que li 
sembla absolutament subjectiu afirmar que les necessitats de finançament de 
l'Ajuntament  es van canalitzar per mitjà d'EGUSA. 

Comentaris: 

En els apartats 12.5.2 a i 12.5.3 e, analitzem els projectes indicats en els paràgrafs 
de referència com de caràcter municipal, la construcció i finançament 
consegüent del qual van ser encomanats a EGUSA. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 

Al·legació 54ª 

Apartat 13.5, paràgraf 10è de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: 

Quant al cost assumit per EGUSA derivat del compromís contret amb l'entitat 
GTP per 34.095.936 euros, s'al·lega que en l'Acord subscrit el primer de desembre 
de 2006, es preveien càrregues urbanístiques per 14.000.000 d'euros, així com les 
plusvàlues directes per 4.792.851 euros. 

A més a més, afegeix que si es té en compte que el 20 de gener de 2006 EGUSA 
havia signat un contracte per a la selecció de soci per al desenvolupament 
urbanístic de la UE-2 del Port Saplatja, pel qual s'assegurava un benefici mínim 
garantit de 23.434.848 euros, es pot concloure que quan se signa l'acord amb 
GTP no existeixen dubtes quant a complir les obligacions subscrites. 

Comentaris: 

Vegeu el que indica l'informe de l'interventor del Compte General de 2006 al 
respecte, la literalitat del qual s'expressa en el paràgraf 6è de l'apartat de 
referència. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'Informe. 
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